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THƯ NGỎ
	 Cách	đây	21	năm	(1990),	công	nghệ	nano	được	rất	nhiều	quốc	gia	trên	thế	giới	quan	tâm	nghiên	
cứu	ứng	dụng	trong	lĩnh	vực	xây	dựng.	Vào	năm	2003,	khi	sản	phẩm	vật	liệu	xây	dựng	đầu	tiên	có	ứng	
dụng	công	nghệ	nano	được	thương	mại	trên	thị	trường	thì	sự	quan	tâm	đã	tăng	đột	biến.	Để	đáp	ứng	sự	
quan	tâm	đó,	năm	2003,	Hội	nghị	quốc	tế	đầu	tiên	về	“Công	nghệ	nano	trong	xây	dựng	–	First	International	
Syposyum	on	Nanotechnology	in	Construction	INCOM	1”	đã	diễn	ra	tại	Paisley	–	Scotland.	Đến	nay,	đã	có	
3	hội	nghị		tiếp	theo	INCOM	2	và	INCOM	3		diễn	ra	tại	các	nước	khác	nhau	trên	thế	giới	để	các	nhà	khoa	
học	và	giới	quan	tâm		đăng	tải,	trao	đổi	những	công	trình	nghiên	cứu,	ứng	dụng	công	nghệ	nano	trong	lĩnh	
vực	xây	dựng.	Ngày	nay,	công	nghệ	và	vật	liệu	nano	đã	trở	nên	quen	thuộc	trên	nhiều	loại	sản	phẩm	vật	
liệu	xây	dựng	có	tính	năng	cao	như	thép,	bê	tông,	kính,	sứ	vệ	sinh,	vật	liệu	composite,	các	lớp	phủ	và	sơn	
đặc	biệt….

	 Trong	nội	dung	số	này,	tạp	chí	“Nghiên	cứu	và	phát	triển	vật	liệu	xây	dựng”	mong	muốn	được	cung	
cấp	một	số	thông	tin	cho	quý	độc	giả	về	những	tiềm	năng	nghiên	cứu,	phát	triển	và	ứng	dụng	công	nghệ		
nano	trong	lĩnh	vực	xây	dựng	ở	nước	ta	và	trên	thế	giới.

	 Kính	chúc	Quý	độc	giả	hạnh	phúc	và	thành	đạt!

 

                                                                                                     TS. Lương Đức Long
                                                                                              				Viện	trưởng	Viện	Vật	liệu	xây	dựng
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QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM

Giai đoạn 2011 - 2020

>> Nguồn:  www.chinhphu.vn

 Theo Quyết định 1488/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, định hướng phát triển công nghiệp xi măng 
Việt Nam theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bền vững, có công nghệ tiên tiến, sản phẩm đảm bảo 
tiêu chuẩn chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường; tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu và tiêu hao năng lượng 
thấp; bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên. 

 Theo Quy hoạch này, các dự án xi măng đầu tư mới (ký hợp đồng cung cấp thiết bị từ ngày Quyết định 1488/
QĐ-TTg có hiệu lực - 29/8/2011) có công suất lò nung từ 2.500 tấn clanhke/ngày trở lên, phải đầu tư ngay hệ thống 
thiết bị tận dụng nhiệt khí thải để phát điện, trừ các dây truyền sản xuất xi măng sử dụng chất thải công nghiệp và 
rác thải làm nhiên liệu.
 Đối với các nhà máy xi măng đang hoạt động, các dự án xi măng đang triển khai đầu tư nhưng đã ký hợp 
đồng cung cấp thiết bị trước ngày 29/8/2011 phải hoàn thành đầu tư hệ thống thiết bị tận dụng nhiệt khí thải để phát 
điện trước năm 2015.
 Đối với các nhà máy xi măng có công suất dưới 2.500 tấn clanhke/ngày, khuyến khích nghiên cứu đầu tư hệ 
thống thiết bị tận dụng nhiệt khí thải để phát điện. 
 Đến cuối năm 2015 hoàn thành chuyển đổi công nghệ sản xuất xi măng từ lò đứng sang lò quay.
 Hạn chế đầu tư dự án xi măng ở vùng khó khăn, ảnh hưởng đến di sản văn hóa, du lịch. Về bố trí quy hoạch, 
ưu tiên đầu tư các dự án xi măng ở các tỉnh phía Nam, các vùng có điều kiện thuận lợi về nguyên liệu, có điều kiện 
phát triển công nghiệp, có điều kiện hạ tầng giao thông. 
 Đồng thời, hạn chế đầu tư các dự án xi măng ở những vùng có khó khăn về nguyên liệu, ảnh hưởng đến các 
di sản văn hóa, phát triển du lịch.
 Dự báo nhu cầu xi măng năm 2011 là 54 - 55 triệu tấn; năm 2015 là 75 - 76 triệu tấn; năm 2020 là 93 - 95 
triệu tấn; năm 2030 đạt 113 - 115 triệu tấn.
 Giai đoạn 2011 - 2015, dự kiến có 32 dự án xi măng vận hành; 22 dự án xi măng dự kiến đầu tư trong giai 
đoạn 2016 - 2020; 6 dự án xi măng định hướng đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2030.

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG >> Số 3 (T9 / 2011)  [4]



>> Tin trong nước

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI
>> Nguồn:  Viện Vật liệu xây dựng

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG >> Số 3 (T9 / 2011)  

1 Đề tài “Soát xét tiêu chuẩn TCVN 7959:2008 
- Blốc bê tông khí chưng áp (AAC)”
Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Đình Lợi - 
Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng

 Tiêu chuẩn “TCVN 7959:2008 - Blốc bê tông 
khí chưng áp” được ban hành năm 1998 trên cơ sở tiêu 
chuẩn DIN 4165:1990, khi đó nước ta chưa có nhà máy 
nào sản xuất loại gạch này. Đến nay, trên cả nước đã có 
06 nhà máy sản xuất gạch bê tông khí chưng áp đi vào 
hoạt động. Sản phẩm của các nhà máy này chỉ đạt hoặc 
gần đạt cận dưới của TCVN 7959:2008, gây khó khăn 
cho việc đưa các sản phẩm này vào sử dụng. Trong khi 
đó, tiêu chuẩn của Mỹ ASTM C 1693-99 và tiêu chuẩn 
của Trung Quốc GB 11968-2006 quy định không quá chặt 
chẽ như TCVN 7959:2008, đồng thời, TCVN7959:2008 
lại chưa quy định về độ co - một chỉ tiêu rất quan trọng đối 
với gạch AAC.
 Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, Bộ Xây dựng 
đã giao cho Viện Vật liệu xây dựng chủ trì việc soát xét 
TCVN 7959:2008 với mục tiêu soát xét những nội dung 
đã có cho phù hợp với tình hình sản xuất, tiêu thụ và hòa 
đồng với các nước trong khu vực, bổ sung những nội 
dung cần thiết vào tiêu chuẩn.
 Sau khi nghiên cứu, soát xét, nhóm đề tài đã đề 
xuất Dự thảo TCVN 7959:2011, giữ nguyên bố cục của 
TCVN 7959:2008, đồng thời chỉnh sửa và bổ sung thêm 
một số nội dung như: độ sai lệch kích thước, quy định về 
khuyết tật ngoại quan, độ co ngót khô, phương pháp xác 
định độ co khô...

 Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội đồng - ThS. Trần 
Đình Thái , Phó Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ 
Xây dựng đề nghị nhóm đề tài tiếp thu các ý kiến đóng 
góp của các thành viên Hội đồng, bổ sung để hoàn thiện 
Dự thảo TCVN 7959:2011 và làm các thủ tục trình Bộ 
KHCN & Môi trường công bố theo quy định.

2 Đề tài “Khảo sát hiện trạng xử lý khói thải 
lò nung gạch đỏ, nghiên cứu và lựa chọn 
giải pháp phù hợp để giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường”
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Tâm - 
Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng

 Qua điều tra năm 2009, sản lượng gạch nung 
cả nước xấp xỉ 22 tỷ viên, trong đó sản xuất bằng lò thủ 
công chiếm khoảng 50% tổng sản lượng. Tuy sản xuất 
gạch nung góp phần quan trọng trong việc xây dựng 
và phát triển đất nước, nhưng việc nung đốt gạch đã 
gây không ít tác động tiêu cực tới môi trường xung 
quanh. Việc nghiên cứu, điều tra, đánh giá hiện trạng 
xử lý khói thải lò nung của các cơ sở sản xuất gạch 
nung sẽ giúp các cơ sở sản xuất và các cơ quan quản 
lý có được số liệu thực tế về hiệu quả xử lý khói thải 
bằng một số phương pháp xử lý đang được áp dụng 
tại các cơ sở. Qua đó, các cơ sở sản xuất có thể lựa 
chọn biện pháp xử lý phù hợp; các cơ quan quản lý có 
cơ sở khi phê duyệt các dự án đầu tư để giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường. 

[5]
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 Đề tài được nghiên cứu trên cơ sở pháp lý và khoa 
học của Luật Bảo vệ môi trường, QCVN 20:2009/ BTNMT, 
QCVN 19:h2009/ BTNMT. Với các phương pháp như thống 
kê tổng hợp các số liệu về hiện trạng sử dụng các thiết bị 
xử lý môi trường, đo đạc thông số ô nhiễm trong khói thải lò 
gạch, thu thập thông tin từ thực tế hiện trạng cơ sở, xin ý kiến 
chuyên gia..., nhóm tác giả đã thực hiện các nội dung nghiên 
cứu: xác định được nguồn gốc, nguyên nhân phát thải khói 
bụi gây ô nhiễm môi trường xung quanh tại các cơ sở; nghiên 
cứu các giải pháp công nghệ xử lý ô nhiễm đã được áp dụng 
tại một số cơ sở sản xuất gạch nung; đánh giá hiệu quả xử lý, 
hiệu quả kinh tế-xã hội của thiết bị đã được lắp đặt, vận hành 
tại cơ sở; đề xuất giải pháp tổng hợp để giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường và nâng cao hiệu quả xử lý tại một số cơ sở sản 
xuất gạch nung.
 Thay mặt Hội đồng nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng – 
TS. Nguyễn Trung Hòa, Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, 
Bộ Xây dựng đã đánh giá cao sự nghiêm túc cũng như những 
cố gắng của nhóm tác giả trong việc nghiên cứu đề tài; đồng 
thời yêu cầu nhóm tác giả tiếp thu các ý kiến đóng góp của 
Hội đồng, bổ sung hoàn chỉnh tài liệu trước tháng 10/2011. 

 Cốt liệu chịu lửa giàu mulit là một dòng sản phẩm trong họ các sản phẩm cốt liệu chịu lửa cao nhôm với 
thành phần chính là khoáng mulit.
 Vật liệu với thành phần khoáng chính là mulit có các tính chất ưu việt như: nóng chảy ở nhiệt độ cao 
(>1800°C), hệ số giãn nở nhiệt thấp, độ cứng cao, bền với tác dụng hóa học, cường độ cơ học cao ở nhiệt độ 
thường và nhiệt độ cao, độ dẫn nhiệt thấp, độ bền rất cao và bền sốc nhiệt tốt.
 Với những tính năng vượt trội như trên, cốt liệu chịu lửa mulit đã được nghiên cứu và sản xuất phổ biến  
trên thế giới dùng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu chịu lửa phục vụ các ngành công nghiệp: luyện kim, xi măng, 
gốm sứ, thủy tinh, hóa chất…
 Hiện tại, ở nước ta, các ngành công nghiệp đang trên đà phát triển đòi hỏi nhu cầu ngày càng nhiều về 
vật liệu chịu lửa. Tuy nhiên, hầu hết các loại nguyên liệu dùng để sản xuất vật liệu chịu lửa cao cấp đều phải nhập 
khẩu. Do đó, việc nghiên cứu chế tạo cốt liệu chịu lửa giàu mulit sẽ đáp ứng được nhu cầu nguyên liệu sản xuất 
trong nước, chủ động trong sản xuất, tạo cơ hội phát triển các chủng loại vật liệu chịu lửa trên cơ sở sử dụng cốt 
liệu chịu lửa giàu mulit.
 Đề tài đã chế tạo được 03 loại sản phẩm cốt liệu giàu mulit là CK45 (hàm lượng Al2O3 ≈ 45%), KL50 (hàm 
lượng Al2O3 ≈ 50%) và KL60 (hàm lượng Al2O3 ≈ 60%) có các chỉ tiêu kỹ thuật như độ hút nước, khối lượng thể 
tích, độ xốp, độ chịu lửa… đạt được yêu cầu so với mục tiêu của đề tài, tương đương với sản phẩm nhập ngoại và 
đã được dùng thử tại Công ty cổ phần thép Hòa Phát.
Sắp tới đề tài sẽ tiếp tục hoàn thiện công nghệ để nâng cao quy mô sản xuất và chất lượng sản phẩm với việc sử 
dụng nhiều hơn nguồn nguyên liệu trong nước.
 Thay mặt Hội đồng nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng - ThS. Trần Đình Thái, Phó Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi 
trường, Bộ Xây dựng đã đánh giá cao những cố gắng của nhóm đề tài trong việc nghiên cứu chế tạo các loại sản 
phẩm cốt liệu giàu mulit nhằm tạo cơ hội phát triển về sản phẩm vật liệu chịu lửa để thay thế sản phẩm nhập ngoại.

3 Đề tài “Nghiên cứu chế tạo cốt liệu giàu mulit làm nguyên liệu cho sản xuất  gạch chịu lửa và bê 
tông chịu lửa cao nhôm”
Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Văn Dũng - Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng
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4
Đề tài “Tiêu chuẩn Việt Nam - Xi măng 
đóng rắn nhanh”
Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Văn Hoan 
- Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng
 

 Xi măng đóng rắn nhanh là loại xi măng đặc 
biệt, đóng rắn và phát triển cường độ sớm nhanh, 
thường được sử dụng trong thi công khắc phục sự 
cố hoặc sửa chữa các công trình xây dựng, đặc biệt 
là công trình ngầm, công trình giao thông, công trình 
thuỷ công, đường băng sân bay, đường cao tốc bê 
tông xi măng, đổ bê tông gối cầu, chống thấm công 
trình,…
       Ở Việt Nam hiện nay, xi măng đóng rắn nhanh 
được sử dụng ngày càng nhiều hơn. Để đáp ứng nhu 
cầu về loại xi măng này trong thực tế xây dựng ở nước 
ta, các nhà xây dựng đã nhập khẩu hoặc tự sản xuất. 
Trong khi đó hệ thống tiêu chuẩn quốc gia chưa có 
tiêu chuẩn tương đương về phương pháp thử và yêu 
cầu kỹ thuật để kiểm soát chất lượng của xi măng 
đóng rắn nhanh nhập khẩu hay sản xuất trong nước.
        Do vậy việc biên soạn và ban hành tiêu chuẩn là 
rất cần thiết, sẽ góp phần hoàn thiện và đồng bộ hệ 
thống tiêu chuẩn Việt Nam về xi măng nói riêng và 
vật liệu xây dựng nói chung. Khi được ban hành, tiêu 
chuẩn sẽ là cơ sở giúp các nhà quản lý, nghiên cứu, 
sản xuất và sử dụng ở nước ta đánh giá đựoc chất 
lượng sản phẩm.
        Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam: Xi măng đóng 
rắn nhanh được nhóm đề tài biên soạn trên cơ sở 
tiêu chuẩn Mỹ ASTM C1600/C1600 M-08 “Standard 
Specification for Rapid Hardening Hydraulic Cements” 
kết hợp với tham khảo một số tiêu chuẩn quốc gia hiện 
hành của Việt Nam.
 Phát biểu kết luận, ThS. Trần Đình Thái - Phó 
Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường - Bộ Xây dựng, 
Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm đề tài tiếp 
tục chỉnh sửa dự thảo sau đó gửi Bộ Xây dựng xem 
xét trước khi trình Bộ KHCN & Môi trường ban hành.

TCVNCông bố số hiệu 
tiêu chuẩn quốc 
gia về lĩnh vực Xi 
măng & Bê tông

 Các tiêu chuẩn được công bố dưới đây có 
sự điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế của 
Việt Nam do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng 
thực hiện. Nội dung các dự thảo tiêu chuẩn đã được 
thẩm định qua Hội đồng các cấp và Ban Kỹ thuật 
của Tổng Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng với 
số hiệu và tên như sau:

>> Nguồn:  Viện Vật liệu xây dựng

- TCVN 6016:2011 “Xi măng - Phương pháp thử - Xác 
định cường độ”. Tiêu chuẩn được xây dựng dựa 
trên cơ sở dịch chuyển tiêu chuẩn ISO 679:2009 (E) 
và thay thế tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6016:1995 “Xi 
măng - Phương pháp thử - xác định độ bền”. 
- TCVN 6477:2011 “Gạch bê tông”. Tiêu chuẩn được 
xây dựng dựa trên cơ sở soát xét tiêu chuẩn TCVN 
6477:1999 “Gạch blốc bê tông”.
- TCVN 8873:2011 “Xi măng nở”. Tiêu chuẩn được 
xây dựng dựa trên cơ sở tiêu chuẩn ASTM C C845-04 
“Xi măng nở - Yêu cầu kỹ thuật”.
- TCVN 8874:2011 “Xi măng nở - Phương pháp thử - 
Xác định độ nở hãm của vữa xi măng nở”. Tiêu chuẩn 
được xây dựng dựa trên cơ sở tiêu chuẩn ASTM C 
C806-04 “Phương pháp tiêu chuẩn thử độ nở hãm 
của vữa xi măng nở”.
- TCVN 8875:2011 “Xi măng nở - Phương pháp thử 
- Xác định thời gian đông kết của vữa xi măng bằng 
kim Vicat cải biến”. Tiêu chuẩn được xây dựng dựa 
trên cơ sở tiêu chuẩn ASTM C C807-08 “Phương 
pháp tiêu chuẩn thử thời gian đông kết của vữa xi 
măng bằng kim Vicat cải biến”.
- TCVN 8876:2011 “Xi măng nở - Phương pháp thử - 
Xác định hàm lượng bọt khí trong vữa xi măng”. Tiêu 
chuẩn được xây dựng dựa trên cơ sở tiêu chuẩn 
ASTM C C185-01 “Phương pháp tiêu chuẩn thử hàm 
lượng bọt khí trong vữa xi măng”.
- TCVN 8877:2011 “Xi măng - Phương pháp thử - Xác 
định độ nở autoclave”. Tiêu chuẩn được xây dựng 
dựa trên cơ sở tiêu chuẩn ASTM C 151-09 - Phương 
pháp tiêu chuẩn thử độ nở autoclave của xi măng”.
- TCVN 8878:2011 “Phụ gia công nghệ cho sản xuất 
xi măng”. Tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên cơ sở 
tiêu chuẩn ASTM C 465-09  “Yêu cầu kỹ thuật đối với 
phụ gia công nghệ sử dụng cho sản xuất xi măng”.

>> Tin trong nước
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 Một nhà vật lý thuộc trường Đại học Yale cùng các sinh 
viên của mình đã đạt được bước tiến đáng kể trong việc tìm hiểu 
cấu trúc và tính chất của các ống nano làm từ nguyên tố Bo thay vì 
nguyên tố cacbon thông thường. Các ống nano Bo mang tính kim 
loại và có khả năng ứng dụng tốt hơn cho các sản phẩm đòi hỏi tính 
năng dẫn điện cao.
 Ống nano Bo đã được hai nhà khoa học người Đức là Ihsan 
Boustani và Alex Quandt lần đầu tiên đề cập tới vào năm 1997. Tuy 
nhiên, cho đến nay, những hiểu biết về loại vật liệu này vẫn chưa 
được khám phá. Gần đây, hai nhà khoa học của trường Đại học 
Yale là Sohrab Ismail-Beigi và Hui Tang đã mô tả một lớp mới của 
tấm Bo bao gồm các mô típ hình tam giác và lục giác, và họ tin rằng 
đây là cấu trúc ổn định nhất được tìm thấy. 
 Đối với các ống nano cacbon, cấu trúc graphene trên cơ sở 
liên kết hai trung tâm là ổn định nhất. Nhưng với nguyên tố Bo thì 
không như vậy, các electron cùng một lúc hoạt động qua lại giữa 3 
nguyên tử tạo nên sự ổn định  cho cấu trúc của Bo. 
 Nhà khoa học Ismail-Beigi cho rằng: ”Bo phức tạp hơn nhiều 
so với cacbon. Tinh thể Bo được biết đến là loại tinh thể rất phức 
tạp. Ngoài các liên kết thường thấy trong cacbon, Bo còn có các liên 
kết 3 trung tâm nằm trong các cấu trúc giống như những chiếc lồng. 
Các ống nano Bo có khả năng dẫn điện và khả năng siêu dẫn nhiệt 
tốt hơn ống nano cacbon. Mong rằng sẽ có thêm nhiều hoạt động 
nghiên cứu chế tạo tấm và các ống nano Bo để thực tế hoá lý thuyết 
về những hiệu quả mà ống nano Bo có thể đem lại.  Chúng ta cần 
quan tâm nghiên cứu tới các nguyên tố khác ngoài cacbon để tìm 
ra những ống nano mới có tính dẫn điện cao hơn”
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Cái nhìn mới về ống nano Bo 

Lafarge và Rusnano hợp tác nghiên cứu 
sản xuất vật liệu mới 

>> Nguồn: Lược dịch từ Nanomaterials New

 Tại Diễn đàn kinh tế quốc tế 2011 diễn ra tại  St. Peters-
burg,  ông Dmitry Lisenkov, Giám đốc Công ty Rusnano và ông 
Alex de Valukhoff, Tổng Giám đốc Công ty xi măng Lafarge tại Nga 
đã cùng nhau ký Bản thoả thuận hợp tác nhằm phát triển loại vật 
liệu mới mang tính sáng tạo và bền vững, đem lại nhiều lợi ích cho 
người sử dụng. 
 Đại diện cho Công ty xi măng Lafarge tại Nga, ông De Va-
lukhoff phát biểu: “Chúng tôi rất mừng vì đã có được thỏa thuận 
chiến lược với Rusnano. Điều đó cho thấy mục tiêu chung mà  hai 
bên đang hợp tác để cùng hướng tới, đó là phát triển các nhà 
máy sản xuất phụ gia khoáng và chất độn hiệu suất cao. Thúc đẩy 
tính sáng tạo trong các dự án phát triển bền vững và hiện đại hoá 
ngành công nghiệp là hai trong số những ưu tiên hàng đầu của 
chúng tôi.” 

 Về phía Rusnano, ông Lisenkov cho 
rằng: “Ngành công nghiệp xây dựng hiện đại 
đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức, 
trước mắt là những vấn đề về sử dụng năng 
lượng hiệu quả, tìm kiếm vật liệu có độ bền 
cao và bảo vệ môi trường. Do đó, những đổi 
mới trong công nghệ sản xuất vật liệu xây 
dựng đang hướng tới mục tiêu thay thế các 
vật liệu truyền thống như xi măng, bê tông 
và thạch cao bằng những vật liệu mới công 
nghệ cao, tích hợp nhiều tính năng. Sự phát 
triển của công nghệ nano giúp chúng ta có 
thể đạt được những mục tiêu đó. Nhìn vào 
năng lực nghiên cứu khoa học trên quy mô 
toàn cầu của Lafarge, chúng tôi tin rằng việc 
hợp tác giữa Rusnano và Lafarge sẽ mở ra 
một triển vọng lớn trong lĩnh vực sản xuất 
vật liệu công nghệ cao ở Nga.

>> Tin Quốc Tế
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NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG >> Số 3 (T9 / 2011)  

 Công ty Ceratech, nhà sản xuất phụ gia không chứa 
OPC, đã tiếp nhận gói đầu tư chiến lược từ công ty xi măng 
Cementos Argos, Colombia. Gói đầu tư dành cho Ceratech 
nằm trong kế hoạch mở rộng thị phần tại Mỹ của Argos thông 
qua việc mua lại 760 triệu USD cổ phần của Lafarge tại đông 
nam nước Mỹ. Việc đầu tư cũng giúp Argos xây dựng lợi thế 
cạnh tranh dựa trên tính bền vững và sáng tạo.
 Quy trình sản xuất của Ceratech không phát thải khí 
CO2 đồng thời tạo ra sản phẩm “xi măng bền vững” công nghệ 
cao sử dụng 95% lượng tro bay thải ra từ các nhà máy nhiệt 
điện. Đây cũng chính là những tiêu chí mà các nhà cung cấp, 
nhà phân phối đang tìm kiếm cho nguồn vật liệu xanh.
 Ceratech và Argos sẽ cùng hợp tác để phát triển và 
phân phối sản phẩm xi măng của Ceratech thông qua kênh 
sản phẩm xi măng trộn sẵn của Argos trên thị trường Đại Tây 
Dương và thị trường Mỹ.
 Ông Jon Hyman, Giám đốc điều hành của Ceratech 
cho rằng: “Gói đầu tư chiến lược của Argos cho thấy tầm quan 
trọng của vật liệu xây dựng mang tính bền vững và sáng tạo. 
Xi măng Ceratech có 90% thành phần là tro bay, vượt lên trên 
những tiêu chí trong hệ thống đánh giá USGBC’s LEED về sản 
phẩm xi măng không cacbon”.

Argos (Colombia) đầu tư cho công 
nghệ sản xuất xi măng xanh

Công ty Blue World Concrete 
(Mỹ) tham gia chương trình 
nghiên cứu Geopolyme

 Blue World Concrete (BWC) - thương 
hiệu nổi tiếng tại bang Florida, Mỹ hướng tới sản 
phẩm xi măng hàm lượng cacbon thấp, đang 
triển khai các hoạt động sản xuất thử nghiệm vật 
liệu kết dính geopolyme – vật liệu thân thiện với 
môi trường tại Mỹ và Trung Đông. Chương trình 
có phần tài trợ của Hiệp hội xi măng Ba Lan.
 Chương trình sẽ triển khai từ việc nghiên 
cứu thay thế xi măng truyền thống bằng vật liệu 
thay thế tổng hợp sử dụng chất xúc tác chế tạo 
bê tông chịu lực (~70MPa) từ hóa chất vô cơ và 
vật liệu thô (chủ yếu là sản phẩm phụ của ngành 
công nghiệp). Ông Daniel Panitz, Giám đốc điều 
hành của BWC cho rằng: “Sản phẩm kết dính 
của BWC định hình ở nhiệt độ thấp, giúp giảm 
thiểu 90% nhiên liệu sử dụng trong quá trình sản 
xuất so với OPC, đồng thời có thể thay thế các 
phương pháp truyền thống”.
 Sản phẩm geopolyme của hãng được 
trộn với các loại tro, tạo ra phản ứng hóa học 
của aluminosilicate với tro tạo nên chất kết dính 
sử dụng trong sản xuất bê tông, gạch blhốc và 
các vật liệu khác. Tuy nhiên, tính ổn định của 
geopolyme làm hạn chế khả năng sử dụng của 
chúng trong ngành công nghiệp xây dựng.

>> Nguồn: Lược dịch từ Global Cement
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>> Nguồn: Lược dịch từ Global cement 9/2011

Trung Quốc
 Giá xi măng xuất xưởng trung bình tại Trung Quốc tháng 6/2011 là 50,53 USD/tấn, tăng 0,17 USD/tấn so với 
tháng 5/2011 và cao hơn cùng kỳ năm 2010 là 8 USD/tấn. Giá clanhke xuất xưởng trong tháng 6 là 45,89 USD/tấn, 
tăng 0,55 USD/tấn so với tháng 5 và cao hơn cùng kỳ năm 2010 là 13,5 USD/tấn.

Nigiêria
 Giá một bao xi măng Dangote 50kg xuất xưởng tháng 7/2011 giảm từ 9,84 USD/bao xuống còn 8,85 
USD/bao. Đây là kết quả có được từ khi Tổng thống Goodluck Jonathan đưa ra tối hậu thư trong tháng 5/2011 
buộc các nhà sản xuất xi măng tại nước này giảm giá thành sản phẩm, khi đó đang ở mức 16,4 USD/bao. Trong 
một phát biểu ngắn với các nhà phân phối xi măng, Ông Ekanem Etim, Giám đốc bán hàng của Dangote, cho 
biết:”Việc giảm giá thành sản phẩm xi măng của Dangote nằm trong chính sách của hãng hướng tới người tiêu 
dung Nigiêria nhằm mở rộng thị trường tại quốc gia này”.

Ấn Độ
 Giá xi măng tại Ấn Độ đang trên đà đi xuống do nhu cầu sử dụng xi măng tại nước này giảm đi khi mùa mưa 
đang đến gần. Giá xi măng tại Mumbai ngày 05/7/2011 giảm 0,17 USD/bao,dừng lại ở mức 5,8 USD/bao. Đại diện 
tập đoàn xi măng Stockist and Dealers cho rằng: “Mùa mưa tại Ấn Độ mới đang đến gần nhưng nhu cầu sử dụng xi 
măng thấp đi dẫn đến giá xi măng cũng giảm.  Dự báo đến tháng sau, giá xi măng sẽ còn giảm mạnh hơn”.

Ghana
 Ông Hannah Tetteh, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Ghana cho rằng: “Giá xi măng tại Ghana 
đang ở mức cao không phải do giá nhiên liệu sản xuất tăng mà do nhu cầu về xi măng trong nước tăng cao một 
cách bất thường trong khi nguồn cung thiếu hụt trầm trọng”. Giá xi măng xuất xưởng tại Ghana vẫn duy trì ổn định 
ở mức cao từ tháng 8/2009.

Nhà giá rẻ xây bằng
công nghệ NANO

>> Nguồn: Bộ Xây dựng

 Trong tháng 8, Công ty Tata Housing của Ấn Độ dự kiến sẽ tung ra thị trường tại Mumbai nhà 
xây bằng công nghệ nano với giá 720 USD một căn. Các căn nhà được xây dựng chỉ trong một tuần 
nhưng có thể sử dụng được 20 năm
 Dự án nhà giá rẻ nhằm thay thế cho các khu 
ổ chuột có tên là Shubh Griha. Các căn hộ nano được 
làm từ sợi dừa và sợi đay, hiện đang được xây thử 
nghiệm tại bang Tây Bengal. Mỗi căn hộ có diện tích 
khoảng 30m2, có bảng điều khiển năng lượng mặt 
trời cho mái và hiên nhà.
 Theo Công ty Tata Housing, dự án căn hộ 
nano giá rẻ bắt nguồn từ ý tưởng hỗ trợ những người 
có thu nhập thấp, phải xa gia đình đến kiếm sống tại 
các thành phố lớn. Hầu hết những người dân di cư 
phải thuê nhà ở trong khi khả năng tài chính hạn hẹp.
 Doanh nghiệp này mong muốn sẽ bán nhà 
cho những người có thu nhập thấp hay phục vụ dự án 
quy hoạch khu dân cư cho hàng triệu người vô gia

cư của chính phủ Ấn Độ. Mục tiêu của chiến dịch này là 
xóa bỏ những khu nhà ổ chuột.
 Công ty Tata Housing trực thuộc tập đoàn Tata của 
Ấn Độ, từng gây tiếng vang khi tung ra dòng xe hơi sử 
dụng công nghệ nano giá rẻ. Sau thành công đó, tập đoàn 
này đang hướng đến nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực nhà 
ở cho người có thu nhập thấp.
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>> Vấn đề hôm nay 

CÔNG NGHỆ NANO TRONG XÂY 
DỰNG - LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN   

GS.TS. Peter J.M.Bartos, Đại học Paisley, Scotland      

 Lộ trình phát triển được xem như công cụ để định 
hướng  cách thức cũng như đánh giá tiến độ trong quá trình 
thực hiện tiến tới những mục tiêu phát triển trong tương lai. 
Lộ trình 25 năm phát triển công nghệ nano trong xây dựng 
(gọi tắt là “lộ trình”) lần thứ nhất được xây dựng vào năm 
2003 với mục đích hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu dự báo 
và định hướng đầu tư. Sau 5 năm, một số mục tiêu đề ra 
trong lộ trình đã được thực hiện. Tuy nhiên, sự phát triển của 
ngành công nghiệp xây dựng đã không bắt kịp với sự phát 
triển của công nghệ nano, khi không nắm bắt được tiềm năng 
và khả năng thương mại hoá của công nghệ này. Bài viết 
dưới đây giới thiệu về 3 sơ đồ tạo nên lộ trình phát triển công 
nghệ nano trong xây dựng, đồng thời cung cấp các thông 
tin cập nhật về thực tế phát triển, các nghiên cứu khoa học, 
cũng như những mục tiêu còn dang dở trong lộ trình

động RD của toàn ngành xây dựng nói chung và  
về ứng dụng công nghệ nano trong xây dựng nói 
riêng là:

 Tại Chương trình làm việc lần thứ 5 trong khuôn khổ 
dự án NANOCONEX (2002-2003), lần đầu tiên sự cần thiết 
phải xây dựng lộ trình ứng dụng công nghệ nano trong ngành 
xây dựng được đặt ra. Từ đó, lộ trình đã được thiết lập nhằm 
định hướng cho sự phát triển và xu hướng kết nối giữa công 
nghệ nano với ngành xây dựng. Cụ thể là hỗ trợ định hướng 
cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển (RD) trong ngành 
xây dựng thông qua việc xác định các mục tiêu trung hạn 
(trong 25 năm) đồng thời góp phần định hướng cho các nhà 
đầu tư, các quốc gia và cộng đồng quốc tế về cách thức hỗ 
trỡ cho các hoạt động RD.  
 Ngành công nghiệp xây dựng khác với các ngành 
công nghiệp sản xuất khác ở chỗ ngành công nghiệp xây 
dựng ứng dụng những công cụ ở quy mô nano được phát 
triển từ khoa học cơ bản nhiều hơn là từ lĩnh vực kỹ thuật. Số 
lượng sản phẩm xây dựng ứng dụng công nghệ nano có mặt 
trên thị trường  ít hơn sản phẩm của các ngành công nghiệp 
khác. Trong thập kỷ qua, nhận thức về tiềm năng khai thác 
công nghệ nano trong xây dựng đã được nâng cao nhưng 
vẫn chưa được khai thác hết. Các hoạt động RD về công 
nghệ nano trong xây dựng triển khai, phát triển không đồng 
đều và thiếu sự kết nối. Điều này ảnh hưởng lớn đến tiến độ 
thực hiện lộ trình đề ra. Hai yếu tố ảnh hưởng tới các hoạt

1. Giới thiệu

 a) Bản chất của ngành công nghiệp xây 
dựng khác các ngành công nghiệp sản xuất khác. 
Sản phẩm cuối cùng của ngành công nghiệp xây 
dựng phức tạp hơn các ngành khác do không 
được sản xuất hàng loạt và thời gian sử dụng 
tương đối lâu dài. Ngành xây dựng thường ứng 
dụng những phát minh từ các ngành công nghiệp 
hoặc ngành khoa học liên quan, chứ không tự 
sáng chế ra các phát minh. Chính vì vậy, ngành 
xây dựng có xu hướng là ngành khai thác các 
ý tưởng và phát minh chứ không phải là ngành 
sáng tạo.

2. Lộ trình và những bước đi: 

 (b) Lịch sử cho thấy ngành xây dựng không 
đầu tư nhiều cho các hoạt động nghiên cứu. Đây 
cũng chính là trở ngại lớn cho việc khai thác ứng 
dụng của công nghệ nano trong xây dựng. Trong 
tất cả các ngành công nghiệp sản xuất, vốn đầu 
tư nhà nước dành cho các hoạt động RD trong 
xây dựng thường là thấp nhất. Trong khi các hoạt 
động RD liên quan tới công nghệ nano luôn đòi 
hỏi nguồn kinh phí rất lớn để phát triển cơ sở hạ 
tầng nghiên cứu thiết yếu. Tuy nhiên, việc đầu tư 
lớn cho các hoạt động RD liên quan tới công nghệ 
nano trong xây dựng không mang tới lợi nhuận 
tương xứng và cần nhiều thời gian để hoàn vốn. 
Tình trạng suy thoái  kinh tế toàn cầu càng làm cho 
vấn đề trở nên trầm trọng hơn.

            “Chất lượng” và tính hữu ích của lộ trình 
phản ánh “chất lượng” của cơ sở hạ tầng phục vụ 
nghiên cứu. Cơ sở hạ tầng cần được nâng cấp 
theo thời gian nếu vẫn giữ được vai trò trong việc 
hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và khai thác công 
nghệ nano. 
  Cơ sở hạ tầng liên quan tới công nghệ

>> Hồng Anh (Lược dịch)
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nano được xem như “công cụ mở đường”, 
bao gồm: 
 • Thiết bị đo lường và các phương 
pháp luận nghiên cứu ở quy mô nano (các 
đặc tính ở quy mô nano, kỹ thuật lắp ráp và 
chế tạo ở quy mô nano, kỹ thuật phân tích và 
hình ảnh ở quy mô nguyên tử / phân tử). 
 • Mô hình số mang tính dự báo và tính 
minh hoạ xác thực trong đó bao gồm một liên 
kết trên tất cả các quy mô, từ kích thước nano 
đến vĩ mô. 
 • Tiêu chuẩn hóa thiết bị đo lường 
cơ bản ở quy mô nano đồng thời cung cấp 
phương tiện để đánh giá hiệu suất của chúng. 
Phát triển các công cụ mới có tính hiệu quả 
cao hơn từ mỗi đặc tính hữu dụng của vật liệu 
ở quy mô nano .
 Các thiết bị đo lường ở quy mô nano 
phát triển rất nhanh đồng nghĩa với việc chúng 
cũng nhanh chóng trở nên lỗi thời. Tốc độ “lỗi 
thời” của các thiết bị đo lường ở quy mô nano 
có thể ngang bằng với các thiết bị công nghệ 
thông tin. Tuy nhiên, chi phí “phần cứng” cũng 
như chi phí bảo trì / bảo dưỡng / nâng cấp các 
thiết bị đo lường ở quy mô nano và ngay cả ở 
quy mô trung bình cũng cao hơn các thiết bị 
công nghệ thông tin. 
 Lộ trình phát triển công nghệ nano 
trong xây dựng được hình thành từ 3 sơ đồ 
chính đơn giản và dễ hiểu, thể hiện những 
nhóm mục tiêu phát triển. Trong các sơ đồ, 
nét chữ màu đỏ nhạt cho thấy thực tế hiện 
nay mục tiêu đề ra vẫn còn đang xa vời, 
nhưng trong tương lai, khi đã hoặc gần đạt 
được, những mục tiêu này sẽ được thể hiện 
bằng nét chữ đỏ đậm hơn. 

tin dự báo càng lớn và độ tin cậy cũng thấp.Từ 3 sơ đồ này có thể 
xây dựng những sơ đồ khác cùng định dạng liên quan đến lĩnh 
vực công nghệ nano. Những bước đi trong các sơ đồ mới chỉ ở 
dạng dự đoán, có thể được phát triển lên và cũng có thể sẽ không 
thực hiện được.

3. Các mục tiêu  và mốc thời gian: 

4. “Phương tiện” và “trình điều khiển” 
 Để lựa chọn “phương tiện” nghiên cứu và “trình điều 
khiển” phù hợp nhằm thực hiện được lộ trình đã đề ra đòi hỏi cần 
có kiến thức tổng thể về công nghệ nano cũng như ngành xây 
dựng.  Sự thiếu hụt kiến thức có thể dẫn tới việc làm chậm tiến độ 
thậm chí là đi sai lộ trình gây lãng phí tiền của và nhân lực. Nếu 
như kiến thức được xem như “phương tiện” thì mục tiêu được 
xem như “trình điều khiển” để tiến lên phía trước.
 Theo lộ trình đề ra, việc nâng cao hiệu suất của các loại 
vật liệu – “trình điều khiển” chính của các hoạt động RD - sẽ là 
yếu tố tác động lớn nhất đến ngành công nghiệp xây dựng và nền 
kinh tế. Lộ trình sẽ bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức và kiểm 
soát cấu trúc bên trong từ mức độ vi mô đến quy mô nano, đồng 
thời cải tiến quá trình sản xuất của các loại vật liệu. Kết quả cuối 
cùng là sẽ tác động mạnh đến tổng thể ngành xây dựng chủ yếu 
thông qua những tiến bộ về vật liệu xây dựng chứ không nhất 
thiết là về công nghệ xây dựng.  
 Theo lộ trình, các hoạt động RD dự đoán sẽ tăng lên 
đáng kể và điều này mang đến sự phát triển tương đối ổn định 
hiện nay với số lượng lớn các loại vật liệu và công nghệ sản xuất. 
 Việc nâng cao hiểu biết về đặc tính cấu trúc cũng như khả 
năng kiểm soát cấu trúc vật liệu trên quy mô nano được dự đoán 
sẽ mang lại những tiến bộ lớn cho ngành khoa học vật liệu xây 
dựng. Những tiến bộ này cho phép chế tạo những vật liệu được 
định sẵn tính năng, đáp ứng tối ưu mục đích ứng dụng, thay thế 
cho vật liệu truyền thống được chế tạo theo phương pháp “thử 
nghiệm” có tính rủi ro cao. 
 “Trình điều khiển” có thể mục tiêu thúc đẩy thị trường, tăng 
vốn đầu tư, tăng tính cạnh tranh và mang lại lợi nhuận cao. “Trình 
điều khiển” có thể được xây dựng theo nhiều hướng khác nhau, 
phụ thuộc vào ”phương tiện” là những kiến thức, thông tin hiện có.    

 Mốc thời gian trong các sơ đồ của lộ 
trình được tính bắt đầu từ năm 2004 và kéo 
dài sau 25 năm (25+).  Thời gian để đạt được 
mỗi mục tiêu đề ra chỉ mang tính tương đối. 
Những mục tiêu đề ra cho 5 năm đầu tiên của 
lộ trình là những mục tiêu chắc chắn sẽ đạt 
được. Điều quan trọng cần lưu ý là với tốc độ 
phát triển nhanh chóng và không đồng đều, 
thời điểm dự báo càng xa thì độ sai lệch thông  

5.  Môi trường thương mại: 

 Ngành công nghiệp xây dựng đóng vai trò quan trọng đối 
với sự phát triển kinh tế. Riêng tại châu Âu, doanh thu hàng năm 
của ngành xây dựng ước tính khoảng 1.000 tỷ Euro. Người ta 
cũng ước tính rằng 97% lao động của ngành xây dựng làm việc 
trong các doanh nghiệp có dưới 10 nhân viên. Các doanh nghiệp 
xây dựng vừa và nhỏ nhìn chung không tham gia vào các hoạt 
động RD, chỉ tiếp nhận những kiến thức tối thiểu cần thiết, và rất 
khó để nhận thức đầy đủ về những tiềm năng mà công nghệ nano 

>> Vấn đề hôm nay 
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có thể đem lại. Do đó, chỉ có các doanh nghiệp lớn mới có 
“phương tiện” để theo đuổi lộ trình. Có thể thấy được điều này 
qua các thương hiệu sản phẩm sử dụng công nghệ nano hiện có 
trên thị trường.
 Để đạt được những mục tiêu đề ra trong lộ trình đòi hỏi 
kiến thức hiểu biết ở nhiều cấp độ, trong khi kiến thức của những 
người làm xây dựng vẫn có xu hướng tụt hậu so với những tiến 
bộ liên tục của ngành công nghệ nano. 
 Có thể kết luận rằng việc tiếp nhận thông tin, kiến thức 
(“phương tiện”) thông qua giáo dục và đào tạo còn bị hạn chế 
dẫn tới việc xây dựng mục tiêu (“trình điều khiển”) còn yếu hoặc 
chưa được thiết lập. Số lượng nhà nghiên cứu khoa học, chuyên 
gia, người lao động có trình độ, kiến thức tổng thể về xây dựng 
và công nghệ nano còn quá ít, chưa đáp ứng được yêu cầu về 
nguồn nhân lực để thực hiện mục tiêu đẩy mạnh các hoạt động 
RD liên quan đến công nghệ nano trong xây dựng, ứng dụng vào 
các sản phẩm có tiềm năng thương mại.
 Các nước dẫn đầu về phát triển và khai thác công nghệ 
nano như Mỹ, Nhật Bản và Liên minh châu Âu đã nhận thấy sự 
cần thiết phải hỗ trợ tài chính cho các hoạt động nghiên cứu ứng 
dụng công nghệ nano. Năm 2000, chính phủ Mỹ đã thành lập 
Quỹ Hỗ trợ công nghệ nano quốc gia với số tiền cam kết ban đầu 
là 700 triệu USD được lấy từ công quỹ nhằm xã hội hoá việc phát 
triển công nghệ nano. Như đã đề cập, ban đầu hầu hết kinh phí 
cho các hoạt động RD liên quan tới công nghệ nao không dành 
cho ngành công nghiệp xây dựng mà dành cho việc nghiên cứu 
cơ bản tổng thể về quy mô nano để có được “công nghệ cao”. 
 Đầu tư vào nghiên cứu cơ bản có thể mang lại lợi ích cho 
ngành xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi để đạt được mục tiêu đề 
ra trong lộ trình.  Tuy nhiên, sẽ cần đến những thay đổi lớn trong 
việc quản lý nghiên cứu công nghệ nano nhằm xác định những 
nghiên cứu phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế tối ưu cho ngành 
xây dựng (trong đó châu Âu đóng góp khoảng 10% GDP). Mục 
tiêu chống biến đổi khí hậu toàn cầu và xử lý các vấn đề liên quan 
trong quá trình tái phát triển đô thị đang nổi lên, trở thành những 
“trình điều khiển” mớiquan trọng cho các hoạt động RD về công 
nghệ nano trong xây dựng.

• Tìm hiểu về các hiện tượng cơ bản (sự tương 
tác, các quy trình) ở cấp độ nano: xi măng hy-
drat hóa và sự hình thành các cấu trúc nano, 
nguồn gốc của sự liên kết và bám dính, cấu 
trúc và bề mặt lỗ rỗng trong bê tông, cơ chế 
thoái hoá, việc tạo khuôn và mô phỏng. 
• Các vật liệu xây dựng truyền thống được 
cải tiến theo công nghệ nano: bê tông, nhựa 
đường, chất dẻo được bổ sung phụ gia hạt 
nano, phụ gia đặc biệt cùng với công nghệ 
mới làm thay đổi cấu trúc nano bên trong... 
• Các vật liệu có cấu trúc hiệu suất bề mặt 
cao: các ống nano cacbon, các sợi gia cố mới, 
nanocomposite, composite nano, thép cải tiến 
và các composite bê tông/ xi măng, vật liệu 
phỏng sinh học,… vật liệu có độ bền cao sử 
dụng trong môi trường khắc nghiệt.
• Các chất phủ mới hiệu suất cao, sơn và các 
màng phủ mỏng: lớp phủ chống mài mòn, sơn 
có độ bền cao, chất phủ tự làm sạch/ kháng 
khuẩn và chống bám bẩn, các màng phủ 
mỏng thông minh… 
• Vật liệu đa chức năng mới: vật liệu cách điện 
dựa trên aerogel, bộ lọc/màng lọc hiệu quả và 
các chất xúc tác, vật liệu tự cảm ứng/tự hàn 
gắn… 
• Các kỹ thuật sản xuất, thiết bị và hệ thống 
kiểm soát mới: quy trình sản xuất tiết kiệm 
năng lượng và thân thiện với môi trường, quy 
trình sản xuất mới với hệ thống kiểm soát tích 
hợp thông minh…
• Các cấu trúc thông minh và việc sử dụng 
cảm biến vi mô/ nano: hệ thống cơ điện tử 
nano, cảm biến phỏng sinh học, sơn cảm 
biến, và các cấu trúc tự kích hoạt…
• Hệ thống tích hợp giám sát và chẩn đoán: sử 
dụng để theo dõi các lỗi cấu trúc và sự ăn mòn 
cốt thép, những thay đổi trong điều kiện môi 
trường và phát hiện các lỗi bảo mật… 
• Sử dụng hệ thống chiếu sáng, pin nhiên liệu 
và các thiết bị truyền thông tiết kiệm năng 
lượng: pin tiết kiệm nhiên liệu giá rẻ, vật liệu 
xúc tác quang học và quang điện… 
 Các sơ đồ bắt đầu từ thực tế hiện có, 
thể hiện ttrong các ô ngoài cùng bên trái được 
kết nối tới các ô chữ nhật ở giữa thể hiện cho 
các mục tiêu khác nhau. Dự báo về những 
tiến bộ có thể đạt được được xây dựng trong 

6 Lộ trình và các sơ đồ
 Việc xây dựng duy nhất một lộ trình tổng thể cho toàn 
ngành xây dựng sẽ rất phức tạp và khó hiểu. Việc chia nhỏ các 
lĩnh vực sẽ giúp lộ trình trở nên dễ hiểu hơn nhưng lại làm mất đi 
tính tổng quan mà một lộ trình cần phải thể hiện được. Một lộ trình 
duy nhất sẽ không thể hiện được đầy đủ mối liên hệ qua lại giữa 
các yếu tố. Thay vào đó, một lộ trình “hoàn chỉnh” cần được xây 
dựng như một atlas bao gồm nhiều sơ đồ minh hoạ kèm theo. Mỗi 
sơ đồ tập trung vào một số mục tiêu mà lộ trình hướng tới. Những 
mục tiêu trung và dài hạn của ngành xây dựng bao gồm:
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khoảng thời gian 25 năm (từ mốc số 0 đến mốc 25+). Các mục tiêu đề ra trong 5 năm đầu tiên của lộ trình đang được 
triển khai hoặc sắp bắt đầu. Mục tiêu cuối cùng của lộ trình được thể hiện trong ô bên phải của sơ đồ. Mỗi ô chữ 
nhật ở khoảng giữa thể hiện một mục tiêu nghiên cứu và khoảng thời gian thực hiện. Tuy nhiên, thời gian thực hiện 
chỉ mang tính ước lượng tương đối. Do yêu cầu về tính đơn giản và rõ ràng, các sơ đồ không thể thể hiện được tần 
suất và hiệu quả có thể đạt được các mục tiêu. Chắc chắn trong quá trình thực hiện lộ trình sẽ có những thăng trầm, 
đứt quãng thậm chí là ngừng trệ khi có những vấn đề phát sinh như những biến động bất lợi về tài chính, những hạn 
chế về công nghệ, những nguy cơ đe doạ sinh thái, sức khoẻ mà hiện nay chúng ta chưa lường hết được. Mỗi mục 
tiêu được thể hiện đơn giản, đặt song song với nhau và liên kết bằng những đường kết nối chéo. Như đã đề cập ở 
trên, một số hoạt động sẽ có cùng đường dẫn chung, trên cùng một cơ sở hạ tầng. Do đó, nhiều nội dung mang tính 
“tích hợp” trong sơ đồ thể hiện những phương pháp tiếp cận quy mô nano phổ biến. Vấn đề bảo vệ môi trường, an 
toàn sức khoẻ luôn đi cùng với mỗi hoạt động nghiên cứu, quá trình sản xuất, sử dụng sản phẩm và đã trở thành 
vấn đề mang tính quốc tế. 

7. Các sơ đồ chính: 

Trong các sơ đồ, mốc thời gian “5” tương ứng với năm 2009.
7.1. Sơ đồ 1:Vật liệu xây dựng truyền thống
 Sơ đồ 1 cho thấy tiềm năng khai thác công nghệ nano mang lại những lợi ích lớn về thương mại và môi 
trường nhờ vào những tính năng mới ưu việt của vật liệu. Các hoạt động đi theo hướng tiếp cận “từ trên xuống”. 
Theo đó, một vật liệu hiện có được nâng cấp tính năng thông qua những thay đổi được thực hiện từ trên xuống cấp 
độ vi mô-nano. Sau 5 năm đầu tiên của lộ trình, tới năm 2009, những mục tiêu đề ra trong lộ trình đã đạt được trên 
lý thuyết nhưng chỉ có một số ít được thực tế hoá thành sản phẩm như: các sản phẩm thép (với số lượng hạn chế), 
gốm sứ (chất phủ xúc tác quang học, kính tự làm sạch).  Để đạt được những tiến bộ về lớp phủ bê tông cần quan 
tâm nghiên cứu bề mặt xúc tác quang học.
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 Sơ đồ 2 cho thấy công nghệ nano góp phần mang lại những toà nhà xây dựng tiêu chuẩn cao, thích ứng 
với môi trường và mang tính bền vững vượt trội. Một số nội dung trong Sơ đồ 2 được liên kết với nội dung trong 
Sơ đồ 1 và 3

7.2 Sơ đồ 2: Những toà nhà của tương lai 

 Sơ đồ 3 thể hiện quá trình phát triển “từ dưới lên“ cho thấy thuộc tính của các vật liệu ở quy mô nano sẽ thay 
đổi đáng kể và thậm chí có thể phát triển nằm ngoài dự đoán với những thuộc tính mới mà hiện nay chúng ta chưa 
thể hình dung được.

7.3 Sơ đồ 3: Các vật liệu mới
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 1. Trong năm 2004, năm đầu 
tiên của lộ trình, việc khai thác tiềm 
năng nghiên cứu và phát triển công 
nghệ nano trong xây dựng mới chỉ ở giai 
đoạn bắt đầu.
 2. Tiến độ khai thác không đồng 
đều tiềm năng của công nghệ nano 
trong xây dựng cũng như những đặc 
tính cụ thể của ngành công nghiệp xây 
dựng làm hạn chế độ chính xác của các 
dự báo được nêu trong lộ trình. Đến nay, 
sau 5 năm triển khai, độ chính xác của 
các dự báo cũng giảm nhanh chóng khi 
thời gian nhận định càng cách  xa thời 
điểm hiện tại.
 3. Thắt chặt liên kết giữa các 
nghiên cứu liên quan đến ứng dụng 
công nghệ nano trong xây dựng cùng 
với việc tăng cường đầu tư ở cấp quốc 
gia/quốc tế cho “cơ sở hạ tầng” sẽ góp 
phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện lộ 
trình.
 4. Những số liệu tổng hợp về 
năng suất của ngành công nghiệp xây 
dựng được tổng hợp chủ yếu từ các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ lại không 
có đủ khả năng triển khai các hoạt 
động nghiên cứu và phát triển. Do đó, 
không thể xem các doanh nghiệp này 
sẽ là những công cụ đắc lực góp phần 
vào việc khai thác ứng dụng công nghệ 
nano trong xây dựng, cho dù các doanh 
nghiệp này cần được liên kết với các 
hoạt động RD và nhận thức của họ cần 
được nâng cao.
 5. Việc giám sát và đánh giá mức 
độ ảnh hưởng của các vật liệu cũng như 
quy trình sản xuất theo công nghệ nano 
đối với sinh thái, môi trường và sức khỏe 
con người sẽ trở thành một phần tất yếu, 
luôn song hành cùng với các hoạt động 
nghiên cứu và sản xuất.
 6. Các sơ đồ được trình bày 
trong Lộ trình phản ánh tình hình thực 
tế của các mảng hoạt động chính của 
ngành xây dựng sau 5 năm đầu tiên và 
được cập nhật 3 hoặc 5 năm 1lần. Đây 
được xem như 3 sơ đồ mẫu để từ đó xây 
dựng thêm những sơ đồ khác.

8. Kết luận 

ĐẶC TÍNH CỦA BÊ 
TÔNG KHÍ SẢN XUẤT 
TẠI VIỆT NAM
VÀ KHẢ NĂNG ỨNG 
DỤNG VẬT LIỆU NANO 

PGS.	TSKH		Bạch	Đình	Thiên,	Trường	ĐH	Xây	Dựng
Ths.	Nguyễn	Quốc	Cường,	Trường	ĐH	Xây	Dựng

Ths.	Phan	Văn	Bằng,	Công	ty	Nam	Hồng
KS.	Nguyễn	Đức	Hưng,	Công	ty	Cổ	phần	bê	tông	khí	VIGLACERA

 Bê tông khí là một loại bê tông nhẹ chứa một khối lượng lớn 
các lỗ rỗng nhân tạo bé và kín có dạng hình cầu, có chứa khí hoặc 
hỗn hợp khí và hơi nước có kích thước từ 0,5 - 2 mm phân bố một 
cách đồng đều và được ngăn cách nhau bằng những vách mỏng chắc. 
Trong bê tông khí chứa hai hệ thống cấu trúc rỗng, cấu trúc rỗng lớn 
được tạo nên từ các lỗ rỗng do khí  nhân tạo tạo nên và cấu trúc rỗng 
bé được tạo nên từ các lỗ rỗng gel và hệ thống mao quản nằm trong 
vách ngăn giữa các lỗ rỗng lớn. Theo điều kiện đóng rắn bê tông khí 
gồm hai loại đó là bê tông khí chưng áp và bê tông khí không chưng 
áp. Bê tông khí rắn chắc trong điều kiện nhiệt độ cao áp suất cao 
(chưng áp trong autoclave) gọi là bê tông khí chưng áp
 Ở Việt Nam, với những định hướng và chính sách ưu đãi của 
chính phủ về “chương trình phát triển vật liệu xây không nung” đã được 
cụ thể hóa trong Quyết định số 567/QĐ-TT ngày 28 tháng 4 năm 2010, 
đã có nhiều công ty đầu tư sản xuất bê tông khí chưng áp
 Để đảm bảo chất lượng sản phẩm - các blốc bê tông khí chưng 
áp khi sản xuất ngoài các yếu tố của thiết bị công nghệ đã được nhà 
đầu tư lựa chọn trong dự án đầu tư, cần lưu ý đến các yếu tố công 
nghệ như các thông số về chất lượng nguyên liệu sử dụng, tỷ lệ các 
nguyên liệu thành phần trong hỗn hợp phối liệu, các thông số gia công 
các nguyên liệu thành phần và hỗn hợp từ chúng, các thông số hình 
thành cấu trúc rỗng của cấu kiện, các thông số đóng rắn bê tông khí và 
cả các quá trình công nghệ (thuỷ động học, nhiệt, sự khuyếch tán, cơ 
học, hoá học v.v). Các thông số công nghệ quan trọng nhất gồm: hoạt 
tính của vôi, xi măng, mức độ nghiền mịn phối liệu, thành phần phối 
liệu, các điều kiện nhiệt độ trong sự hình thành cấu trúc rỗng, nhiệt độ 
và áp suất quá trình dưỡng hộ nhiệt ẩm cao áp.
 Ở nước ta hiện nay các nhà máy bê tông khí chưng áp đã và 
đang được xây dựng được thiết kế sử dụng phối liệu chủ yếu từ chất 
kết dính hỗn hợp. Loại bê tông này sử dụng hỗn hợp chất kết dính 
gồm xi măng và vôi - silíc, tỷ lệ của hai loại chất kết dính có thể thay

>> Khoa học công nghệ >> Nghiên cứu khoa học trong nước
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Bảng 1. Kết quả tính toán so sánh tải trọng và giải pháp kết cấu

 Theo các số liệu được công bố [1,3], trong điều kiện các nước ở Châu Âu blốc bê tông khí vừa tạo hình có độ 
ẩm nằm trong khoảng 34-42%. Khi dưỡng hộ trong autoclave, độ ẩm có thể đạt đến 50-60%. Khi ra khỏi autoclave, 
độ ẩm giảm còn 28-39%. Sau một ngày độ ẩm trung bình của bê tông khí nằm trong khoảng 20-25%. Sự thay đổi độ 
ẩm của bê tông khí trong quá trình xây dựng phụ thuộc vào điều kiện của môi trường xung quanh, có nơi độ ẩm của 
chúng lên tới 32-42%.

Bảng 2.Tính chất bê tông chưng áp của các nước Châu Âu [ 2]

đổi trong khoảng rộng tuỳ theo mục đính và yêu cầu của người sử dụng.
 Do bê tông khí mới đưa vào sử dụng ở nước ta cho nên rất nhiều vấn đề kỹ thuật sản xuất và thi công cần 
được đầu tư nghiên cứu và giải quyết. Trong công trình nhà cao tầng sử dụng rất hiệu quả vật liệu nhẹ trong đó có bê 
tông khí. Để so sánh hiệu quả sử dụng bê tông khí chưng áp AAC làm vật liệu xây bao che thay thế cho gạch nung 
gốm xây dựng, nhóm các tác giả đã tính toán so sánh tải trọng và giải pháp kết cấu cho chung cư có chiều cao công 
trình đạt 118,55m gồm 3 tầng hầm và 33 tầng nổi (chung cư 35 tầng) tại khu đô thị Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, Hà Nội. Giải 
pháp thiết kế của công trình này là sử dụng khung – vách lõi bằng bê tông cốt thép làm hệ kết cấu chịu lực cho phần 
thân, tường vây kết hợp với cọc khoan nhồi làm kết cấu trụ lực cho phần móng. Kết cấu bao che sử dụng tường xây 
bê tông khí chưng áp AAC làm vật liệu xây bao che thay thế cho gạch nung gốm xây dựng kết hợp với hệ vách kính 
chịu lực. Kết quả tính toán được trình bày trong bảng 1.
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 Tuy nhiên, phụ thuộc vào mùa xây dựng cũng như điều kiện thi công (trong nhà có bao che hay ngoài trời), 
theo số liệu của các nước trên thế giới, đến giai đoạn đưa công trình vào sử dụng độ ẩm của chúng nằm trong 
khoảng 5-7%. Để so sánh có thể xem xét các số liệu về tính chất của bê tông chưng áp của các nước Châu Âu 
trong bảng 2.

Bảng 3. Các tính chất cơ lý của bê tông khí AAC của Công ty Cổ phần bê tông khí Viglacera

 Kết quả khảo sát bê tông khí AAC 
tại Công ty Cổ phần bê tông khí Viglacera 
sản xuất từ tháng 12/2010 đến tháng 8/2011 
cho thấy đối với loại mác 600, 700 sau một 
ngày độ ẩm các blốc 600x200x200mm nằm 
trong khoảng 28,0 đến 31%. Các tính chất 
cơ lý của các lô sản phẩm đã khảo sát được 
nêu trong bảng 3.
 Qua các kết quả thí nghiệm cho thấy 
bê tông khí AAC Công ty Cổ phần bê tông 
khí Viglacera cũng như các sản phẩm tương 
tự nêu trong bảng 2 có độ hút nước khá lớn 
từ 56-62%, trong 10 phút đầu kể từ khi ngâm 
vào nước độ hút nước đạt xấp xỉ 40%, bằng 
2/3 độ hút nước bão hòa .

Hình 1. Cơ chế hút nước của các mẫu thử sản xuất ngày 16-12-2010 
phần bê tông khí Viglacera

Hình 2. Cơ chế hút nước của các mẫu thử sản xuất ngày 23-02-2011 từ 
độ ẩm ban đầu trong môi trường không khí  

a/ blốc 600 x 200 x 200 mm b/ mẫu 100 x 100 x 100 mm
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 Vì vậy khi xây sử dụng vữa xây thông dụng thì các blốc bê 
tông khí sẽ hút hầu hết lượng nước trong vữa xây, gây nên hiện 
tượng khó dàn trải vữa. Do đó cần sử dụng vữa xây chuyên dụng ít 
hút nước, có khả năng dàn mỏng lớp vữa lên bề mặt khối blốc xây.
 Nghiên cứu cơ chế hút nước blốc xây 600x200x200mm từ 
độ ẩm ban đầu 11% (hình 2a), mẫu 100 x 100 x 100mm từ độ ẩm 
ban đầu 16% (hình 2b) và nhả nước (hình 3) của các mẫu thử bê 
tông khí cho thấy nếu blốc bê tông khí đã bão hòa nước, trong điều 
kiện trời nắng về mùa hè có nhiệt độ trên 30oC thời gian mẫu thử 
nhả nước đến độ ẩm cân bằng (14-15%) trên 24 ngày đêm. 
 Theo kết quả thí nghiệm mẫu khối xây từ bê tông khí có bề 
dày 200 mm đã được trát hai mặt bằng vữa chuyên dụng bề dày 
mặt ngoài ≥8 mm , bề dày mặt trong ≥15 mm theo yêu cầu đối với 
tường ngoài công trình ở tuổi 28 ngày, ở độ ẩm ban đầu khối xây là 
11%, sau khi thử thấm nước từ bề mặt ngoài khi mưa với lưu lượng

228 mm/giờ liên tục trong 4 giờ, độ ẩm tương 
đối của blốc thử là 2,84%.
 Theo kết quả thí nghiệm trên hình 
4 trong 60 phút đầu tiên khi mưa khối xây 
trong cả hai trường hợp đều thấm nước với 
cường độ lớn hơn giai đoạn tiếp theo. Bê 
tông khí khi đã ngậm nước ở giới hạn gần 
giới hạn bão hòa sẽ nhả nước rất chậm. 
Do vậy trong khi thi công cần tuân thủ các 
quy định về bảo quản bê tông khí. Tuyệt 
đối không vận chuyển, không để các khối 
bê tông khí ngoài trời khi không có bao che 
bằng các loại màng phủ cách nước. Khi xây 
cần chuẩn bị phương án tránh nước mưa 
vào khối xây. Nếu khối xây khi đang thi công

Hình 3. Cơ chế nhả nước của các blốc 600 x 200 x 200 mm từ độ ẩm bão hòa

Trong lúc đó đối với mẫu thử chưa trát, độ ẩm tương đối tới 21,71% (hình 4).  

b/ Khối xây đã trát mặt ngoài
Hình 4. Đồ thị khảo sát độ hút nước (Hp) của mẫu  theo thời 

gian phun mưa t (phút)

a/ Khối xây có hai mặt đều chưa trát
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gặp mưa rào phải dùng bạt phủ tránh nước mưa trực 
tiếp, nếu không thời gian chờ đợi để khối xây giảm 
độ ẩm sẽ lâu. 
            Độ hút nước và độ ẩm của bê tông khí AAC 
phụ thuộc vào khối lượng thể tích của bê tông khí và 
độ ẩm tương đối của không khí. Độ ẩm tương đối 
của không khí (φ) càng cao thì độ ẩm hút bám của 
bê tông khí AAC càng lớn. Khối lượng thể tích được 
xác định bằng thực nghiệm  γkh (kg/m3). Do vậy khi 
blốc bê tông khí AAC đã nằm trong kết cấu bao che 
đã đưa vào sử dụng độ ẩm của chúng sẽ dao động 
theo thời tiết của mùa trong năm. Có thể nhận thấy 
rằng độ ẩm hút bám của bê tông khí AAC phụ thuộc 
vào khối lượng thể tích của bê tông khí AAC và độ ẩm 
tương đối của không khí theo các giá trị trong bảng 4.                    
Các giải pháp cần áp dụng khi xây kết cấu bao 
che sử dụng bê tông khí AAC
 Khi tính bề dày kết cấu bao che ở điều kiện 
Châu Âu có thể nhận theo thể tích hàm lượng ẩm 
trong bê tông khí AAC từ 8-12%, trong kết cấu bảo 
ôn mái – trên 15% . Khi bề mặt tường cần hoàn thiện 
– lăn sơn độ ẩm của tường cần dưới 15%. [1,4].  Còn 
trong điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm giá trị hàm 
ẩm đó cần nhận là bao nhiêu? Đây là câu hỏi cần có 
lời giải của các nhà khoa học.

 Hệ số dãn nở nhiệt dài của bê tông khí AAC khi đốt 
nóng từ 20-80oC đến 20-260oC nằm trong khoảng 11,6.10-
6 đến 10,67.10-6 độ-1. Do đó khi xây tường với kích thước 
lớn cần thiết kế khe dãn nở vì nhiệt (đối với tường ngoài). Ở 
Việt Nam bê tông khí AAC thường sử dụng làm vật liệu xây 
kết cấu bao che tự chịu tải trọng trong hệ thống nhà khung 
bê tông cốt thép, nhà khung thép hình. Vì vậy khe dãn nở 
nhiệt cần bố trí vào vị trí là lớp tiếp giáp với các cột, hoặc 
dầm với bề dày 10-15 mm, chúng được chèn đầy bằng vật 
liệu lèn chặt. Khoảng cách giữa các khe dãn nở nhiệt bố trí 
theo tính toán. Phụ thuộc vào khả năng bề mặt ngoài tường 
bao che bị đốt nóng mà bố trí khe giãn nở nhiệt. Khoảng 
cách giữa các khe 10-15m. Khe giãn nở nhiệt có thể bố trí 
trùng với vị trí bố trí khe lún. Bê tông khí AAC có độ co từ 
0,05 đến 0,4 mm/m. Khi qua dưỡng hộ chưng áp bê tông 
silicát bọt – khoảng 0,65 mm/m, còn bê tông khí từ 0,1 đến 
0,5 mm/m. Vì vậy khi dùng bê tông khí AAC ở khoảng khối 
lượng thể tích 600-800 kg/m3 trong khối xây với bức tường 
dài đến 6 m tổng độ co sẽ nằm trong khoảng 0,3 – 2,4 mm. 
Với giá trị độ co này bức tường sẽ khó bị nứt do co khối xây.
 Độ co của bê tông khí không chưng áp (đóng rắn 
trong không khí) ở khoảng khối lượng thể tích 600-800 kg/
m3 ở tuổi 300 ngày đêm có giá trị tới 5 mm/m, còn ở khoảng 
khối lượng thể tích 1300 kg/m3 – 2 mm/m. Trong khi đó với 
chiều dài của bức tường cùng 6m khi xây bằng bê tông khí

Bảng  4. Độ ẩm và độ hút nước của bê tông khí AAC

Ghi chú: Dòng trên là giá trị độ ẩm hút bám theo thể tích (Wo), dòng dưới tương ứng là độ ẩm theo khối lượng
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không chưng áp tổng độ co sẽ khoảng 30 mm. Vì vậy khi sử dụng bê tông khí không chưng áp làm vật liệu xây cần 
bố trí kết cấu chống co để khắc phục độ co của bản thân bê tông khí. Yếu tố này là nguyên nhân chính gây ra nứt 
tường xây bằng bê tông bọt, bê tông khí không chưng áp khi đã hoàn thiện. Nếu trong quá trình xây sử dụng vữa 
thông thường với mạch vữa khoảng 15 mm thì độ co của cả khối xây sẽ tăng do bản thân của vữa xây có độ co lớn 
(0,5 – 1 mm/m). Mặt khác các tính năng nổi trội của bê tông khí như hệ số dẫn nhiệt (khả năng cách nhiệt) sẽ không 
được tận dụng triệt để.
 Để tăng sự liền khối giữa khung cứng với khối xây (tường xây chèn vào khung nhà) cần bố trí liên kết dọc 
theo phần trên cùng của tường với dầm hoặc trần cũng như dọc theo bề mặt thẳng đứng tiếp xúc với cột hoặc trụ 
đứng của tường. Phần trên cùng của tường tiếp giáp với dầm hoặc trần cần bố trí khoảng trống chiều cao 20-25mm, 
lèn chặt bằng bông khoáng hoặc chất lèn đầy dẻo. Khi chiều dài tường trên 6m, cũng như khi áp lực gió lớn (đối với 
các tầng trên của nhà cao tầng) cần bố trí trụ phụ cho tường tại vùng giữa dưới dạng kết cấu giằng bằng các thanh 
thép hình. Phương pháp nối chúng với trụ phụ cần thiết kế theo từng điều kiện cụ thể. Nối tường bao với các khung 
cột và với tường vuông góc cần sử dụng cốt thép (thanh nối) với bước 2-3 blốc theo chiều cao. Nếu diện tích tường 
xây chèn khung lớn có thể bố trí các giằng bê tông cốt thép nằm ngang với khoảng cách khoảng 2m. Cũng có thể bố 
trí các cột đứng phụ thay cho các dầm ngang [2]. Tuy nhiên trong điều kiện cụ thể ở Việt Nam cần có thí nghiệm về 
khả năng chịu tải trọng gió của khối xây là bê tông khí AAC trong kết cấu tường ngoài của nhà cao tầng.
 Để khắc phục những nhược điểm như đã nêu ở trên, đặc biệt cần giảm độ hút nước của bê tông khí cần 
thiết sử dụng phụ gia siêu mịn nhằm tăng cường mật độ vách các lỗ rỗng khí. Trong số các phụ gia loại này nano 
silicafume rất có triển vọng. Loại phụ gia này ở Việt Nam có thể nhận được khi nghiền mịn tro trấu. Hạt Nano dyoxit 
silic có thành phần hóa so sánh với silicafume được nêu trong bảng 5.

 Cơ chế phản ứng của loại phụ gia này là tận dụng phản ứng triệt để của SiO2 với Ca(OH)2 ở điều kiện dưỡng 
hộ nhiệt ẩm cao áp[2,3]. Trong tương lai các nhà nghiên cứu và sản xuất sẽ phối hợp để nghiên cứu và áp dụng giải 
pháp này.
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Tài liệu tham khảo

Bảng 5. Thành phần hóa của Silicafume và nano silicafume
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Abstract: 
 Nano coating is used to cover outside the 
ordinary glaze of ceramic products such as: por-
celain, ceramic tiles... Now, nano coating is widely 
used due to its special properties (self-cleaning, 
anti-adhension, antibacterial activity…). This ar-
ticle concentrates in evaluating the properties of 
ceramic products after being covered with nano 
coating

 Lớp phủ nano là một loại chất phủ được 
tráng bổ sung trên lớp men thông thường ở gốm 
sứ: sứ vệ sinh, gạch men. Nhờ tính năng ưu việt 
như khả năng chống bám bẩn, khả năng tự làm 
sạch và khử khuẩn,… nên chúng rất được ưu tiên 
sử dụng. Vì vậy, lớp phủ nanno được quan tâm 
như những bề mặt dễ làm sạch. Đề tài tập trung 
vào nghiên cứu đánh giá các tính chất của sản 
phẩm gạch gốm lát khi sử dụng chất phủ nano. 

1. Giới thiệu:
 Trên thế giới, cùng với sự phát triển của 
khoa học kỹ thuật, công nghệ nano được quan 
tâm và phát triển rất nhanh chóng với những 
tiềm năng ứng dụng rất lớn trong nhiều lĩnh vực, 
trong đó có lĩnh vực vật liệu xây dựng. Trong 
lĩnh vực vật liệu xây dựng, công nghệ và vật liệu 
nano đã được ứng dụng để chế tạo những loại 
vật liệu mới có tính năng đặc biệt như sơn nano, 
lớp phủ nano… Khi sử dụng bột nano TiO2, 
Ag2O, ZnO đã chế tạo ra nhiều lớp phủ có tính 
năng đặc biệt như: khả năng làm sạch không 
khí, chống bám bẩn, khả năng diệt khuẩn, các 
lớp phủ chống bám dính và tự làm sạch. Những 
lớp phủ này đã được dùng để phủ trên kính, bề 
mặt gốm sứ, sơn tường ...
 Hiện nay, tại nhiều nước có trình độ khoa 
học phát triển như Mỹ, Nhật và Tây Âu đang dẫn 
đầu về số lượng các nghiên cứu cũng như các 
bằng sáng chế về vật liệu nano, thị trường các

sản phẩm nano trên thế giới đang phát triển rất mạnh. Tại 
những nước Châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc.., các sản phẩm 
nano được sử dụng rộng rãi trên thị trường. 
 Tại Việt Nam, công nghệ và vật liệu nano cũng đã ứng 
dụng trên một số sản phẩm như sơn tường, kính. Tuy nhiên, 
lớp phủ nano cho gạch gốm ốp tường vẫn chưa được nghiên 
cứu và ứng dụng. Hàng năm, ở nước ta, sản lượng gạch gốm 
ốp lát và gạch gốm ốp lát phủ men nói riêng thuộc loại cao so 
với nhu cầu. Vì vậy, nghiên cứu nâng cao chất lượng, đa dạng 
hoá sản phẩm gạch gốm ốp lát cao cấp là việc làm rất cần thiết. 
 Gạch ốp lát bằng loại men thông thường chưa đáp ứng 
được yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Cần phải 
tạo ra sản phẩm mới có chất lượng cao, có tác dụng chống 
bám bẩn và tự làm sạch cho gạch gốm ốp lát nhằm đa dạng 
hoá sản phẩm. 
 Với mục tiêu tiếp cận, làm chủ và ứng dụng những 
công nghệ mới tiên tiến trong việc chế tạo vật liệu xây dựng, 
Viện Vật liệu xây dựng đã tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm 
ứng dụng lớp phủ nano cho sản phẩm gạch gốm ốp tường.
2. Mục tiêu nghiên cứu:
 - Quy trình công nghệ ứng dụng lớp phủ nano cho sản 
phẩm gạch gốm ốp tường.
 - Đánh giá các tính chất cơ bản của lớp phủ liên quan 
đến tính chất chống bám bẩn và khả năng tự làm sạch.
 - Lớp phủ nanno có chất lượng đồng nhất, ổn định và 
có tác dụng chống bám bẩn.
3. Kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm :
 Dựa trên những nghiên cứu tổng quan về lý thuyết và 
cơ sở khoa học về nano, đề tài tiến hành nghiên cứu sử dụng 
lớp phủ nano (lớp phủ chống bám dính) phun lên bề mặt gạch 
đã nung.
3.1.  Đặc điểm, tính chất của chất phủ nano ứng dụng cho 
sản phẩm gốm sứ 
3.1.1. Chất  phủ chống bám dính ECC-4000, ECC - 5000 
(hãng 3M)
 Chất phủ chống bám dính ECC của 3M là lớp hóa chất 
xử lý không màu, trong suốt, hoặc có màu trắng, từ vàng nhẹ 
đến màu hổ phách và tự khô trong không khí, được sử dụng 
trên bề mặt gốm sứ, kính. Chất flopolymer có trong ECC sẽ 
phản ứng với bề mặt để tạo thành một lớp phủ bề mặt năng 
lượng thấp, có tính năng đẩy nước và các chất lỏng. Lớp phủ
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này rất ổn định và rất khó bị mài mòn do cọ rửa mạnh hoặc các 
chất mài mòn khác.
     Một số tính năng tiêu biểu của chất phủ chống bám dính ECC:
- Thành phần: fluor polymer, ethylacetate, isopropanol, 3-Amino-
prolyltriethosilane 
- Màu sắc: Không màu cho đến loại hơi có ánh vàng
- Khối lượng riêng: 0,92 – 1 kg/l
- Điểm bốc cháy: 120C
- Loại: non-ionic
-Thành phần: fluor polymer,thylacetate,isopropanol,alkoxysilane
- Chất phủ ECC có thể được hòa tan với cồn, xeton, axetat và 
các dung môi khác nhằm tạo sương khi phun.
3.1.2. Chất phủ nano (Công ty Thạch Bàn)
 Đề tài tiến hành lấy mẫu chất phủ nano của Công ty 
Thạch Bàn. Đây cũng là dung dịch màu trắng, gồm 3 loại dung 
dịch A, B, C. Dung dịch này được phun trực tiếp lên bề mặt 
trong quá trình mài bóng, vừa gia nhiệt, vừa nhỏ dung dịch nano 
lên bề mặt gạch sao cho dung dịch có thể điền đầy các lỗ xốp 
hở trên bề mặt gạch, tạo cho bề mặt phẳng nhẵn hơn mà mắt 
thường không thể nhìn thấy được.
 Kết quả phân tích phổ của các mẫu cụ thể như sau: Đối 
với mẫu A, thành phần gồm phần lớn là hợp chất chromylchlo-
ride trên SiO2 – Al2O3. Đối với mẫu C, thành phần gồm hợp chất 
có nhóm chức. Ngoài ra có thêm C=O (có thể của dung môi)

3.2. Tiến hành phun chất phủ chống bám dính lên sản phẩm 
gạch ốp tường 
3.2.1. Phun thử nghiệm
- Chuẩn bị mẫu gạch: sử dụng những viên gạch ốp tường đã 
nung, làm sạch bề mặt bằng cách dùng chất tẩy nước, aceton 
hay etanol để loại bỏ bụi và các chất bẩn, lau khô. Sau đó sấy 
gạch trong khoảng nhiệt độ 80 – 2500C và tốt hơn ở 100 – 1200C.
- Chuẩn bị dung dịch phủ: dùng lọ thủy tinh, thép không gỉ hoặc 
lọ nhựa
- Dùng 980g ethanol
- Đổ 10g ECC-4000, trộn đều
- Thêm 10g HCl 37%
- Trộn đều dung dịch, hỗn hợp sẽ đổi thành màu hơi mờ.
- Hỗn hợp trên chỉ sử dụng được trong vòng từ 4 – 6 tiếng
- Dùng súng phun với kích thước đầu phun 1,5 mm, phun đều 
lên bề mặt gạch đang nóng ở áp suất 2 bar. Khoảng cách phun  
từ 10 – 20 cm.
- Định mức lượng phun dung dịch là 40 – 50 g/m2.
- Để khô ở nhiệt độ phòng trong vòng từ 10 – 30 phút.

     H
        |
O - Si – O – CH2 -
        |
     CH3

Hình 1 - Nhỏ giọt nước lên bề mặt gạch gốm phủ 
lớp chống bám dính

- Để sản phẩm đạt được các hiệu ứng đầy đủ, 
cần phải để sau 48 giờ.
3.2.2. Kiểm tra tính chất chống bám bẩn
 Đề tài sử dung cách thử nhanh và đơn 
giản để kiểm tra tính chất lớp phủ, để đánh giá 
cấu trúc bề mặt của lớp phủ, sử dụng phương 
pháp chụp ảnh SEM:
• Xác định tính chất chống bám bẩn
Xác định độ bám dính:
 Nhỏ giọt nước lên bề mặt gạch nằm 
ngang đã phủ lớp nano. Nếu giọt nước co tròn 
trên bề mặt tương tự như trên lá sen là đạt 
yêu cầu. Sau đó, đặt viên gạch vuông một góc 
khoảng 90o, giọt nước chảy cuộn, không để lại 
vệt nước.

Hình 2 - Bề mặt gạch gốm phủ lớp chống bám dính
Trước khi lật Sau khi lật

Khả năng tự làm sạch bề mặt: 
 Sử dụng bút viết bảng, vạch chéo một 
đường lên bề mặt gạch, sau đó dùng khăn 
lau. Ta thấy, đối với bề mặt men thông thường 
thì vết bút không sạch; nhưng đối với bề mặt 
men đã phủ lớp chống bám dính thì vết bẩn 
được lau hết.

Hình 3 - Bề mặt gạch gốm phủ lớp chống bám dính

Khi vạch Sau khi xóa
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4.Kết Luận:
 Qua kết quả nghiên cứu ứng dụng lớp phủ nano 
cho gạch gốm ốp tường đưa ra một số kết luận cụ thể sau: 
-Đề tài đã tiếp cận với công nghệ nano, vật liệu nano và 
các ứng dụng của chúng đối với sản phẩm gốm sứ. 
-Trên cơ sở các tài liệu tham khảo, nhóm đề tài đã 
nghiên cứu cơ sở lý thuyết và nỗ lực triển khai thực 
nghiệm để xác định được hướng áp dụng lớp phủ nano 
cho sản phẩm gạch ốp tường. Trong đó các kết quả 
thực nghiệm đã khẳng định:
 Lựa chọn phương pháp phun, phủ cho gạch ốp 
tường là phù hợp với điều kiện công nghệ sản xuất hiện 
nay của nhà máy.
 Đề tài đã nghiên cứu và sử dụng lớp phủ chống 
bám dính của hãng 3M, chất phủ của Trung Quốc để phủ 
lên sản phẩm gạch gốm ốp tường và có kết quả tốt. Chất 
lượng sản phẩm nghiên cứu đạt được theo tiêu chí đề 
ra. Quy trình công nghệ hoàn toàn có tính khả thi, có thể 
triển khai trong thực tế sản xuất.
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>> Nghiên cứu khoa học trong nước

Hình 4 - Ảnh chụp SEM bề mặt men gạch gốm 
Bề mặt gạch gốm men thường Bề mặt gạch gốm phủ lớp 

Hình 5 - Ảnh chụp SEM mặt cắt ngang lớp men và xương gạch gốm

Bề mặt gạch gốm men thường Bề mặt gạch gốm phủ lớp 
chống bám dính

Kết quả chụp kính hiển vi (SEM) bề mặt lớp phủ
 Ngâm những mẫu gạch chưa phủ và đã phủ lớp 
chống bám dính trong dung dịch axit HCl 18% và để 24 
giờ. Sau đó, mẫu được làm sạch nước và làm khô ở nhiệt 
độ phòng rồi quan sát bề mặt.

Độ bền axit: 
 Ngâm những mẫu gạch chưa phủ và đã phủ lớp 
chống bám dính trong dung dịch axit HCl 18% và để 24 
giờ. Sau đó, mẫu được làm sạch nước và làm khô ở nhiệt 
độ phòng rồi quan sát bề mặt.

 Qua kết quả thử nghiệm, nhóm đề tài thấy rằng, 
để tạo ra tính chất chống bám bẩn thì lớp bề mặt có một 
trong hai hiệu ứng, đó là hiệu ứng siêu ưa nước hoặc 
hiệu ứng siêu kị nước. Hai hiệu ứng này cho khả năng 
chống bám bẩn tương đương nhau.
 Lớp phủ nano được tạo ra khi phủ lên bề mặt đã 
nung, tính chống bám bẩn được thể hiện ở hiệu ứng kị 
nước, ở tỷ lệ phụ gia là 1%, tỷ lệ cồn/nano = 98/2 và sấy 
ở 1500C, hiệu ứng kị nước được thể hiện mạnh nhất và 
lớp phủ này ở trạng thái bền nhất. Việc tạo ra lớp phủ này 
ở trạng thái bền nhất. Việc tạo ra lớp phủ nano đơn giản, 
dễ thực hiện, có thể dễ dàng triển khai trong thực thực tế 
không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất gạch của nhà 
máy, hoàn toàn có thể chủ động trong sản xuất. Do vậy, 
có tính khả thi cao khi sản xuất công nghiệp.

* Nhận xét, đánh giá kết quả thử nghiệm

3.3. Sơ đồ công nghệ phủ lớp chống bám bẩn 

2 bar và khoảng cách 
phun là 10 – 20 cm. 
Định mức lượng phun 
dung dịch là 40 – 50 g/
m2.  Sản phẩm gạch 
đã nung cần được làm 
sạch để loại bỏ bụi và 
các chất bẩn, lau khô 
trước khi phủ. Sản 
phẩm sau phun được 
để khô ở nhiệt độ 
phòng từ 10 – 30 phút, 
sử dụng được tốt nhất 
sau 48 giờ.
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 Chất phủ nano được hòa tan với hỗn hợp các 
loại hóa chất khác theo tỷ lệ. Hỗn hợp trên trộn đều thành 
dung dịch và chỉ được sử dụng trong vòng 4 – 6 giờ. Chất 
phủ có thể phủ lên bề mặt gạch đã nung theo phương 
pháp phun với kích thước đầu phun là 1,5 mm, áp suất

Tài liệu tham khảo
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GRAPHENTÍNH NĂNG KÌ DIỆU
CỦA SIÊU VẬT LIỆU

>> Hồng Anh (Tổng Hợp)

Abstract: 
     Two scientists from University of Manchester (UK), Andre Geim and Konstantin Novoselov have been 
awarded the 2010 Nobel Prize for Physics for their “groundbreaking” work on a material with amazing properties 
(harder than diamond, extremely conductive) – graphene. This invention could be considered as a “new rock 
star of the nano-world (like the words in CEE Journal) or the “Christopher Columbus approach”.

 Hai nhà khoa học Andre Geim và Konstantin Novoselov thuộc trường đại học Manchester (Anh) đã 
vinh dự nhận giải Nobel Vật lý 2010 với công trình nghiên cứu tạo ra siêu vật liệu graphen - một loại vật liệu 
cứng hơn kim cương và có khả dẫn điện và nhiệt cực tốt. Phát minh graphen được xem như  một “ngôi sao 
nhạc rock sáng chói” trong thế giới vật liệu (như cách nói của Tạp chí CEE) hoặc hình ảnh hơn, người ta 
đánh giá nó như Christopher Colombus tìm ra châu Mỹ.

Graphen là gì ? 
 Cacbon nguyên chất trong thiên nhiên tồn tại dưới dạng 
than chì (graphit) và kim cương. Song trong phòng thí nghiệm, 
các nhà khoa học đã tổng hợp thành công 2 dạng cacbon 
nguyên chất nữa không hề có trong thiên nhiên là fulleren (giải 
Nobel hóa học năm 1996) và graphen (bắt nguồn từ graphite + 
ene) – “nhân vật” của giải Nobel Vật lý 2010.
 Graphen là những tấm phẳng, đơn lớp 2 chiều, trên đó 
cacbon nối với nhau thành một mạng lưới hình tổ ong (lục giác 
đều) bằng liên kết sp2, độ dài 0,142 nanomet. Nếu là một nhà 
hóa học, người ta coi graphen là một thành viên đặc biệt của 
hydrocacbon thơm đa vòng phẳng.
 Graphen được biết đến khi phương pháp Tinh thể học 
tia X (X-ray crystallography) được phát minh. Tuy nhiên, vật liệu 
này không nhận được nhiều sự quan tâm. Mãi đến năm 2004, 
“vị thế” của Graphen được nâng lên tầm cao mới bởi hai nhà 
khoa học vật lý đến từ đất nước Nga, làm việc tại Trường ĐH 
Manchester, Anh. Họ tách được graphen dưới dạng một lớp vật 
liệu mỏng chưa từng có, kích cỡ một nguyên tử và xác định 
được tính chất kỳ diệu của nó. 
 Phát minh của họ lập tức dẫn đến một sự “bùng nổ” về 
nghiên cứu vật liệu mới này và có vị trí trung tâm trong thế giới 
khoa học. Theo thống kế trong năm 2007, các nhà khoa học đa 
ngành đã công bố tới trên 1.000 công trình nghiên cứu liên quan 
đến graphen. 

>> Khoa học công nghệ >> Nhìn ra Thế Giới
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Tính chất kỳ diệu dẫn đến ứng dụng đặc biệt của graphen 
 Graphen có nhiều tính chất chưa từng gặp ở các vật liệu khác, và 
các số đo tính năng của nó gây chấn động trong giới vật lý, hóa học và 
đặc biệt, điện tử học.
 Về tính chất vật lý, graphen là chất cực kỳ cứng, hơn cả kim 
cương, độ bền cao hơn thép trên 200 lần,  nhưng ở dạng đơn lớp lại dẻo 
như một miếng nhựa, có thể bẻ cong, gấp hoặc cuộn lại thành ống.  Nó 
trong suốt cho phép tối thiểu 90% ánh sáng đi qua, điện trở thấp hơn chất 
dẫn điện trong suốt tiêu chuẩn là indi-thiếc oxit nên mở ra một ứng dụng 
rộng rãi trong việc sản xuất màn hình cảm ứng chất lượng cao, pin mặt 
trời, thiết bị lưu trữ năng lượng, điện thoại di động và dần dần có thể thay 
thế silicon trong lĩnh vực sản xuất chip máy tính tốc độ cao. 

 Graphen dẫn điện tử nhanh hơn bất cứ vật liệu nào đã biết, giống như chuyển động của một hạt không trọng 
lượng của thuyết tương đối (massless relativistic particle) là photon. Từ đó nó trở thành vật liệu để thực hiện trong 
phòng thí nghiệm nhằm kiểm tra lại những dự đóan của cơ học lượng tử tương đối tính mà trước đây người ta cho 
rằng chỉ có thể quan sát thấy trong các máy gia tốc hạt và lỗ đen.
 Trong lĩnh vực sản xuất các thiết bị vi điện tử, nhờ tính chất độc đáo của mình, các transistor graphen đã tạo 
ra những linh kiện rất đa dạng và ưu việt, đáp ứng nhu cầu của nhiều thiết bị mà nếu không phải là nhà chuyên môn, 
người ta khó hình dung được. Những mạch tích hợp (IC) dùng graphen đã thu nhỏ được kích thước đến tối đa mà 
vẫn bảo đảm (và nâng cao) tính năng các thiết bị vi điện tử - một hướng tiểu hình hóa (micronisation) thiết bị.
 Ngành sinh học gần đây cũng dành sự quan tâm đến graphen. Các nhà khoa học đang nghiên cứu thiết kế 
những thiết bị điện tử trên cơ sở những linh kiện chế tạo từ graphen để phân tích AND, bộ gen người và các động 
thực vật với hy vọng sẽ nâng cao được năng suất và độ chính xác. Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc phát hiện 
thấy những tấm ôxit graphen có tính sát khuẩn cao và có khả năng dùng làm dụng cụ bảo quản thực phẩm lâu dài.
 Chính những thành công trong nghiên cứu ứng dụng đã góp phần đẩy nhanh tốc độ ứng dụng thực tế vật 
liệu graphen. Ngành công nghiệp graphen đã khai thác các phương pháp tổng hợp vật liệu này trên quy mô công 
nghiệp (ở đây, phương pháp hóa học có vai trò quan trọng) giúp giảm giá thành sản phẩm.
 Ví dụ, năm 2008 graphen được coi là một trong những sản phẩm đắt nhất từ trước đến nay (graphen với 
diện tích bằng thiết diện một sợi tóc có giá 1.000 USD tương đương 100 triệu USD/cm2) thì nay một số công ty 
hóa chất đã sản xuất được trên quy mô công nghiệp hàng tấn, và giá thành khi phủ trên nền cacbua silic chỉ còn 
100 USD/cm2.

 Chỉ riêng sự việc đó đã cho thấy  các nhà nghiên cứu và sản xuất quan tâm tới nguồn vật liệu quý giá ấy như 
thế nào. Các nhà khoa học cũng tập trung  biến tính nó bằng phương pháp hóa học để thu được những tính năng 
cần thiết khác phục vụ cho những mục đích đa dạng của đời sống con người. 

>> Khoa học công nghệ >> Nhìn ra Thế Giới
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GIỚI THIỆU TIÊU CHUẨN SƠN NHỰA
Phương pháp xác định kháng khuẩn

trên bề mặt
ThS. Trịnh Minh Đạt

Trung tâm Vật liệu hữu cơ & Hoá phẩm xây dựng
Viện Vật liệu xây dựng

 Khoảng 20 năm trở lại đây, 
việc sử dụng vật liệu nano đã phát 
triển mạnh mẽ trên thế giới với 
những ứng dụng vô cùng phong 
phú trong nhiều lĩnh vực trong đó 
có lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là 
ngành công nghiệp sơn và nhựa. 
Sự phối trộn vật liệu nano vào 
trong sơn và nhựa cho ra một thế 
hệ sản phẩm mới có tên gọi chung 
là vật liệu nano với tính năng vượt 
trội so với sản phẩm truyền thống. 
Một trong những đặc tính ưu việt 
của vật liệu nano này chính là khả 
năng diệt khuẩn nhờ tác dụng của 
các hạt nano như nano Ag, nano 
TiO2,...
 Các vi khuẩn gram dương 
như vi khuẩn Staphylococcus aure-
us (tụ cầu vàng) chứa một lớp vách 
dày peptidoglycan, còn vi khuẩn 
Escherichia coli (vi khuẩn gram 
âm) có lớp peptidoglycan mỏng 
nằm giữa màng ngoài và màng tế 
bào chất. Peptidoglycan được cấu 
tạo bởi hai thành phần đường N-
acetylglucosamin (NAG) và axit N-
acetylmuramic  (NAM). Các phân 
tử này liên kết với nhau theo chuỗi 
dài một cách lần lượt. Bên cạnh đó, 
NAG của phân tử này lại liên kết với 
NAM của phân tử đối diện bởi một 
cầu nối gồm 4 amino axit tạo cho 
màng có một độ cứng nhất định.

 Việc chống khuẩn của các hạt nano bạc là do các ion Ag+ tác động 
lên lớp màng bảo vệ của tế bào vi khuẩn gây bệnh rồi đi vào bên trong tế bào 
và phản ứng với nhóm sunfuahydrin (-SH) của phân tử enzyme để chuyển 
hóa oxy và vô hiệu hóa enzyme này dẫn đến ức chế quá trình hô hấp của tế 
bào vi khuẩn theo cơ chế sau:

1. Mở đầu :

 Còn đối với hạt nano TiO2 thì tính năng diệt khuẩn nhờ vào hoạt tính 
xúc tác quang hóa dưới tác động của tia tử ngoại (có trong ánh sáng mặt trời 
hoặc đèn UV), hạt TiO2 có kích thước nano trên bề mặt sẽ làm phát sinh các 
tác nhân oxy hoá cực mạnh như H2O2, O-2, OH-, các gốc tự do này mạnh 
gấp hàng trăm lần các chất oxy hoá cơ bản hiện nay như clo, ozone. Nhờ 
khả năng oxy hoá cực mạnh này, chúng có thể phân huỷ hầu hết các hợp 
chất hữu cơ, khí thải độc hại, vi khuẩn, rêu mốc bám trên bề mặt vật liệu 
thành những chất vô hại như CO2, H2O theo cơ chế sau:
  TiO2 + hv (>3.2Ve)          >   e-cb + h+ vb            
    h+  + H2O           >   . OH  + H+                           
    e-   + O2              >    O2-                      
 Chính nhờ đặc tính nói trên mà vật liệu nano rất được quan tâm và 
phát triển mạnh ở các nước như Mỹ, Anh, Canada, Trung Quốc, Nhật Bản,... 
Tại Anh, đã sơn phủ các giải phân cách đường, tường ngoài các căn hộ 
gần đường cao tốc bằng sơn nano nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi 
trường do khí thải của phương tiện giao thông gây ra. Tại Mỹ, Trung Quốc, 
Nhật Bản sơn nano thường được sử dụng bên trong các căn hộ, văn phòng 
làm việc với mục đích diệt khuẩn và lọc không khí.
 Vài năm gần đây, thị trường Việt Nam đã xuất hiện một số sản phẩm 
sơn tường có tính năng diệt khuẩn trên cơ sở nano bạc (nano Silver) như 
Sandtex 6, Sandtex 7 của hãng Levis, nanoclean của hãng TOA, sơn nano 
của hãng KOVA,... hoặc các sản phẩm nhựa nhập ngoại từ Hàn Quốc, Đài 
Loan,... cũng có tính năng diệt khuẩn.  Tuy nhiên ở nước ta chưa có tiêu
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chuẩn quốc gia để đánh giá các sản phẩm có tính năng diệt 
khuẩn sản xuất từ vật liệu nano nhằm kiểm soát chất lượng 
sản phẩm cũng như bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng. Với 
mục tiêu chủ động để hội nhập và tăng cường phục vụ công tác 
quản lý nhà nước trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, Viện Vật liệu 
xây dựng đã chủ động đề xuất nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn 
quốc gia về phương pháp xác định hoạt tính kháng khuẩn bề 
mặt cho vật liệu sơn và nhựa.

tiêu chuẩn quốc gia sau khi cơ quan tiêu chuẩn 
quốc gia đó thực hiện quy trình thẩm tra công 
khai, điều này giúp giảm gánh nặng cho các nhà 
hoạch định chính sách trong việc lấy ý kiến và 
làm cơ sở cho các quy định kỹ thuật quốc gia mà 
không bị chồng chéo và không gây ra các rào cản 
kỹ thuật không cần thiết đối với thương mại. Vì 
thế, đã sử dụng tiêu chuẩn ISO 22196:2007 làm 
cơ sở để biên soạn, xây dựng tiêu chuẩn quốc gia 
về phương pháp xác định hoạt tính kháng khuẩn 
trên bề mặt của vật liệu sơn và nhựa.

2. Cơ sở để xây dựng phương pháp 
 Hiện nay, hầu hết các nước phát triển trên thế giới đều 
đã có tiêu chuẩn phương pháp thử đánh giá khả năng kháng 
khuẩn bề mặt của vật liệu sơn và nhựa. Nhật Bản có tiêu chuẩn 
JIS Z 2801:2000; Mỹ có tiêu chuẩn ASTM E 2180-07; Tổ chức 
tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) có tiêu chuẩn ISO 22196:2007; 
Anh (BS), Hà Lan (NEN) và Châu Âu (EN) đã chấp nhận hoàn 
toàn việc sử dụng tiêu chuẩn ISO 22196:2007. 
 Trong số các tiêu chuẩn của nước ngoài nêu trên, Nhật 
Bản là quốc gia đầu tiên xây dựng tiêu chuẩn để đánh giá hoạt 
tính và hiệu quả kháng khuẩn bề mặt các sản phẩm đã xử lý 
chống khuẩn. Trên cơ sở phương pháp thử của tiêu chuẩn JIS 
Z 2801:2000, Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế đã có những ng-
hiên cứu độc lập tại năm phòng thử nghiệm với quy trình và vật 
liệu thử nghiệm hoàn toàn giống nhau để làm cơ sở xây dựng 
tiêu chuẩn ISO 22196:2007. Tiêu chuẩn ASTM E 2180-07 có 
quy trình thử nghiệm tương đồng với quy trình thử nghiệm của 
tiêu chuẩn ISO 22196:2007, dùng để đánh giá hoạt tính của tác 
nhân chống khuẩn được đưa vào vật liệu polymer hoặc vật liệu 
kỵ nước.
 Các tiêu chuẩn của ISO có lợi thế về phạm vi ảnh 
hưởng đến hầu hết tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên 
thế giới. Giá trị của các tiêu chuẩn ISO chính là việc chúng 
được công nhận, chấp nhận và áp dụng toàn cầu. Lợi ích của 
việc sử dụng và tham chiếu tiêu chuẩn ISO có thể trở thành

3. Nội dung phương pháp thử

- Vi khuẩn dùng để thử nghiệm:
      + Tụ cầu khuẩn Staphylococcus aureus;
      + Vi khuẩn Escherichia coli (E. coli).
      Các chủng vi khuẩn dùng để thử nghiệm phải 
là các chủng được lấy từ thành viên của Ngân 
hàng Giống thế giới (WFCC) hoặc Ngân hàng 
Giống Nhật Bản (JSCC). Việc nuôi cấy các chủng 
vi khuẩn này cũng phải theo hướng dẫn của Ngân 
hàng cung cấp.
- Nước cất hoặc nước khử ion có độ dẫn điện < 
1 µS /cm.
- Chất hoạt động bề mặt không ion: polyoxyetylen 
xobitan monooleat.
- Nguyên vật liệu sinh học

3.1. Nguyên vật liệu

- Môi trường lỏng – 1/500 canh thang dinh dưỡng 
(1/500 NB).
- Môi trường agar dinh dưỡng.
- Môi trường agar đĩa.
- Môi trường agar nghiêng.
- Canh thang cazein đậu tương với licitin và 
polyoxyetylen xobitan monooleat (Canh thang 
SCDLP).
- Dung dịch đệm photphat.
- Nước muối sinh lý đệm photphat.

3.2. Môi trường nuôi cấy

3.3. Cách tiến hành
- Tiền nuôi cấy vi khuẩn.
- Chuẩn bị các mẫu thử.
- Chuẩn bị vi khuẩn.
- Nhiễm vi khuẩn lên mẫu thử.
- Ủ các mẫu thử đã nhiễm vi khuẩn.
- Thu hồi vi khuẩn từ các mẫu thử: 
      + Xác định vi khuẩn trên các mẫu thử ngay 
sau khi nhiễm.
       + Kiểm tra các mẫu thử sau khi ủ.
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3.4. Biểu thị kết quả

- Xác định lượng vi khuẩn sống bằng phương pháp đếm khuẩn lạc.

3.4.1. Xác định số lượng vi khuẩn sống thu hồi
       Số lượng vi khuẩn sống thu hồi được tính theo công thức sau: 
        N = (100 x C x D x V)/A    
trong đó:
N     là số lượng vi khuẩn sống thu hồi trên mỗi cm2 mẫu thử;
C     là số vi khuẩn trung bình của mỗi đĩa (trong số hai đĩa lặp lại);
D     là hệ số pha loãng của đĩa được đếm;
V     là thể tích của canh thang SCDLP đã cho vào mẫu, ml;
A     là diện tích bề mặt của màng mỏng, mm2.
3.4.2. Xác định hoạt tính kháng khuẩn
       Hoạt tính kháng khuẩn được tính theo công thức sau: 
      R = (Ut – U0) – (At – U0) = Ut - At 
trong đó: 
R      là giá trị hoạt tính kháng khuẩn;
U0    là giá trị trung bình logarit chung của số vi khuẩn sống thu hồi từ 
các mẫu thử chưa xử lý ngay sau khi nhiễm, tế bào/cm2;
Ut     là giá trị trung bình logarit chung của số vi khuẩn sống thu hồi từ 
các mẫu thử chưa xử lý sau 24h, tế bào/cm2;
At     là giá trị trung bình logarit chung của số vi khuẩn sống thu hồi từ 
các mẫu thử đã xử lý sau 24h, tế bào/cm2.
3.4.3. Xác định tỉ lệ hoạt tính kháng khuẩn
       Tỉ lệ hoạt tính kháng khuẩn có thể được tính theo công thức sau: 
 

trong đó:  
R      là tỉ lệ hoạt tính kháng khuẩn, %.
B      là số lượng vi khuẩn sống thu hồi trung bình sau khi nhiễm của 
các mẫu thử chưa xử lý sau 24 giờ, tế bào/cm2. 
C      là số lượng vi khuẩn sống thu hồi trung bình sau khi nhiễm của 
các mẫu thử đã xử lý chống khuẩn sau 24 giờ, tế bào/cm2.

100x
B

CBR −
=

4. Nhận xét, đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của sản phẩm

trên bề mặt sản phẩm đã xử lý kháng 
khuẩn so với bề mặt sản phẩm không xử 
lý kháng khuẩn.
       - Có thể sử dụng giá trị hoạt lực 
kháng khuẩn hay tỉ lệ hoạt tính kháng 
khuẩn hoặc đồng thời cả hai giá trị này để 
đánh giá hoạt tính kháng khuẩn bề mặt 
của sản phẩm.

Tiêu chuẩn trong nước
- TCVN 1-2008, Xây dựng tiêu chuẩn. 
Phần 1: Quy trình xây dựng tiêu chuẩn 
quốc gia do ban kỹ thuật tiêu chuẩn thực 
hiện.
- TCVN 1-2008, Xây dựng tiêu chuẩn. 
Phần 2: Quy định về trình bày và thể hiện 
nội dung tiêu chuẩn quốc gia.
- TCVN 2094:1993, Sơn – Phương pháp 
gia công màng sơn.

Tiêu chuẩn nước ngoài
- (BS, EN, NEN) ISO 22196:2007, Plas-
tics - Measurement of antibacterial activ-
ity on plastics surfaces.
- JIS Z 2801:2000, Antimicrobial prod-
ucts - Test for antimicrobial activity and 
efficacy.
- ASTM E 2149-01, Standard Test Meth-
od for Determining the Antimicrobial Ac-
tivity of Immobilized Antimicrobial Agents 
Under Dynamic Contact Conditions.
- ASTM E 2180-07, Standard Test Meth-
od for Determining the Activity of Incorpo-
rated Antimicrobial Agent(s) In Polymeric 
or Hydrophobic Materials.
- ASTM E 1054-08, Standard Test Meth-
ods for Evaluation of Inactivators of Anti-
microbial Agents.
- HG/T 3950-2007 Antibacterial coating. 

Tài liệu tham khảo

         - Hoạt tính kháng khuẩn được coi là giá trị hoạt lực kháng khuẩn 
của bề mặt sản phẩm, giá trị hoạt lực kháng khuẩn càng cao thì khả 
năng diệt khuẩn của bề mặt sản phẩm càng lớn.
      - Tỉ lệ hoạt tính kháng khuẩn là tỉ lệ phần trăm vi khuẩn bị tiêu diệt 
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Những xu hướng phát triển mới của 
bê tông chịu lửa chất lượng cao

Phần 1: Các hệ liên kết và bê tông gốm

Abstract: 
 This paper describes two general 
trends in the development of castabes 
nowdays. The main types of castabes 
binders, of which highly concentrated 
ceramic binder suspensions (HCBS) are 
considered. In contrast to natural ce-
ramic binders (clays) HCBS are artificial 
system that can be obtained on the basis 
of many refractory materials. The priority 
aspect in the creation of new castables 
and binders is described.rodun

 Bài báo này mô tả hai xu hướng chung 
trong việc phát triển bê tông chịu lửa hiện nay. 
Các loại chất kết dính sử dụng trong bê tông chịu 
lửa, trong đó có chất kết dính huyền phù gốm 
nồng độ cao (HCBS) được giới thiệu. Trái ngược 
với chất kết dính đất sét, HCBS là hệ liên kết 
nhân tạo và đạt được dựa trên nhiều loại vật liệu 
chịu lửa khác nhau. Những khía cạnh trong việc 
tạo ra hệ chất kết dính mới và vật liệu dựa trên 
chúng cũng đã được mô tả.

 Trong họ vật liệu chịu lửa không định 
hình, bê tông chịu lửa là một nhóm lớn, nó phát 
triển và tăng trưởng đáng kể trong suốt hơn 40 
năm qua. Ban đầu từ những hỗn hợp được pha 
trộn đơn giản, bê tông chịu lửa ngày nay là hỗn 
hợp được pha trộn khá phức tạp và có nhiều tính 
năng kỹ thuật cao. Hiện nay bê tông chịu lửa đã 
chiếm được nhiều thị phần và trong nhiều trường 
hợp, đã thay thế gạch chịu lửa định hình [8].
 Bê tông chịu lửa (BTCL) là hỗn hợp được 
trộn kết hợp của các hạt cốt liệu vật liệu chịu lửa, 
chất liên kết và cá phụ gia. Tại nơi thi công, BTCL 
được trộn với chất lỏng (nước hoặc keo) và hỗn

I. GIỚI THIỆU.

hợp này được đầm rung, rung ép, phun bắn hoặc tự chảy vào 
vị trí thi công để tạo thành vật liệu chịu lửa có hình dạng và cấu 
trúc, sau đó hỗn hợp trở nên cứng do nhiệt, đóng rắn thủy lực 
hoặc đóng rắn hóa học [8].
 Công nghệ bê tông chịu lửa ngày càng tiên tiến với 
điểm nhấn vào thiết kế thành phần phối liệu, tăng độ bền cơ 
học, bền xỉ, bền nhiệt và tiết kiệm năng lượng.

II. NHỮNG XU THẾ PHÁT TRIỂN MỚI CỦA BÊ TÔNG 
CHỊU LỬA
(1) Những xu hướng mới
 Trong những năm gần đây đã có hai hướng mới trong 
việc phát triển và ứng dụng bê tông chịu lửa. 
 Đầu tiên là việc giảm lượng xi măng cao alumin trong 
bê tông chịu lửa, trong đó phần lớn xi măng được thay thế 
bằng bột siêu mịn hoặc chất kết dính keo. Bê tông loại này 
được gọi là bê tông chịu lửa ít xi măng (LCC), bê tông chịu lửa 
siêu ít xi măng (ULCC) hoặc bê tông chịu lửa không chứa xi 
măng (NRC). Công nghệ này khá tốn kém vì để có được chất 
liên kết xi măng cao nhôm và bột siêu mịn phải trải qua các 
giai đoạn sản xuất phức tạp
 Xu hướng thứ hai - công nghệ bê tông gốm, do Viện sĩ 
Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga, giáo sư Pivinskii Yu.E 
nghiên cứu và phát triển từ những năm 70 của thế kỷ XX. Về 
tính kinh tế nó rẻ hơn và có khả năng thay thế bê tông chịu lửa 
LCC và ULCC.
 Nguyên tắc cơ bản của công nghệ bê tông gốm là 
sử dụng chất kết dính huyền phù gốm nồng độ cao (HCBS). 
HCBS thu được nhờ một công nghệ đặc biệt, đó là quá trình 
nghiền ướt vật liệu silica, alumino-silicate hoặc các vật liệu bị 
pha loãng với nồng độ cao của các pha rắn, tính chất liên kết 
của HCBS thông qua số lượng nhất định các hạt keo, các hạt 
này được hình thành trực tiếp trong quá trình nghiền [5]. 
 HCBS có khả năng phân tán cao nhờ sử dụng các 
phụ gia hoạt tính và được ổn định bằng phương pháp khuấy 
trộn cơ học trước khi liên kết với cốt liệu gầy chịu lửa [4]. Theo 
công nghệ này nhận được bê tông chịu lửa chất lượng cao mà 
không sử dụng xi măng cao alumin. Đối với HCBS lưu trữ kéo 
dài sẽ gây ra sự đông tụ, do vậy HCBS được ổn định bằng
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Viên gạch bệ thấu khí cho lò tinh luyện nấu thép 
bằng bê tông chịu lửa siêu ít xi măng

Gạch neo lò nung cán thép bằng bê tông gốm

cách khuấy trộn cơ  học kết hợp với các phụ gia pha loãng, khi 
đó trên bề mặt các hạt keo HCBS có lực đẩy điện ly lẫn nhau và 
làm giảm độ nhớt của chúng ở độ ẩm thấp. 

(2) Hệ liên kết
 Có nhiều cách phân loại chất kết dính cho bê tông chịu 
lửa. Theo tiêu chuẩn EN 1402 [8], chất kết dính cho bê tông chịu 
lửa được phân loại như sau: 
     + Chất kết dính gốm: Nó cứng lại bằng phương pháp thiêu 
kết, ví dụ chất kết dính đất sét.
     + Chất kết dính thủy lực: Nó đóng rắn và cứng lại ở nhiệt độ 
phòng, ví dụ chất kết dính xi măng.
    + Chất kết dính hóa học: Nó đóng rắn do hóa chất phản ứng 
tại nhiệt độ phòng hoặc nhiệt độ cao, ví dụ chất kết dính phos-
phate, thủy tinh lỏng (silicat kiềm), MgSO4, …
     + Chất kết dính nhiệt dẻo: Nó kết dính do lực bám dính khi 
gia nhiệt ở nhiệt độ thấp.  
 Trong bê tông chịu lửa, chất kết dính có thể được kết 
hợp, ví dụ: chất kết dính vô cơ + gốm, thủy lực + gốm, thủy lực + 
vô cơ, thủy lực + vô cơ + gốm, hữu cơ + thủy lực + vô cơ + gốm.
 Các hệ liên kết được sử dụng rộng rãi trong sản xuất bê 
tông chịu lửa thế hệ mới. Đặc biệt, các chất kết dính trong bê 
tông chịu lửa ít xi măng là một hệ thống phức tạp gồm: ngoài 
xi măng cao alumin còn có bột siêu mịn và các chất vô cơ và 
hữu cơ khác nhau điều chỉnh các tính chất và công nghệ của bê 
tông. Chức năng của các thành phần phân tán trong thành phần 
của bê tông chịu lửa ít xi măng không chỉ cung cấp cường độ cơ 
học ban đầu cao mà còn gia cố độ bền của bê tông  ở nhiệt độ 
tương đối thấp (800 – 1000oC) [8]. 
 Chất kết dính thủy lực được dùng phổ biến nhất trong 
bê tông chịu lửa là xi măng cao alumin, các khoáng chính trong 
xi măng cao alumin là CA và CA2, cơ chế đóng rắn ở nhiệt độ 
thường diễn ra như sau [8]:
Ở nhiệt độ < 24oC:  (CA, CA2) + H2O  → CAH10 + AHx (x < 3)
Từ 24-35oC:            (CA, CA2) + H2O  → C2AH8 + AHx + AH3
Khi nhiệt độ > 35oC:(CA, CA2) + H2O  → C3AH6 + AH3
 Theo sự gia tăng nhiệt độ và thời gian thì có sự chuyển 
hóa CAH10 → C2AH8 → C3AH6 + AH3, các khoáng này dần 
phát triển và ổn định mang lại cường độ cơ học ban đầu cho bê 
tông.
 Chất kết dính gốm phổ biến được biết đến là đất sét 
hoặc phối liệu chứa đất sét, cao lanh cho nên “chất kết dính 
gốm” thường được hiểu là đất sét. Sau khi xuất hiện HCBS, 
chất kết dính này đã được sử dụng cho nhiều loại vật liệu chịu 
lửa và nó được gọi là chất kết dính gốm nhân tạo [3]. 
 Cơ chế đóng rắn của chất kết dính HCBS: Do sự có mặt 
của các thành phần keo trong HCBS nên nó thể hiện tính chất 
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liên kết [3] của chúng sau khi sấy khô, đặc biệt các chất kết dính 
trên cơ sở HCBS silic trong quá trình gia nhiệt đặc trưng bởi sự 
gia tăng cường độ do quá trình đa ngưng tụ của silanol thành 
mạch polyme siloxane [16]: 

    ≡ Si ─ OH   +    HO ─ Si ≡   
OT→   ≡ Si ─ O ─ Si ≡  +   H2O

 
 Các tính chất cơ lý của vật liệu được quyết định bởi thành 
phần của môi trường phân tán, trạng thái bề mặt và độ phân tán 
của các hạt chất rắn đặc biệt là hàm lượng các chất keo trong 
HCBS [3].
 Trong chất kết dính HCBS, các tính chất liên kết phụ thuộc 
vào nồng độ pha rắn cao trong khi các chất kết dính thủy lực được 
quyết định bởi sự thủy hóa kèm theo sự có mặt một số lượng đáng 
kể của chất lỏng [3].
 Quá trình kích hoạt cơ - hóa xảy ra trong điều kiện nhiệt độ 
cao, nồng độ cao của pha rắn với sự có mặt của axit hoặc kiềm. 
Việc kiểm soát độ pH của HCBS là rất quan trọng cho quá trình sản 
xuất chất kết dính gốm. Đặc biệt, chất kết dính thu được bằng cách 
nghiền ướt vật liệu được định nghĩa là một sự thay đổi trong trạng 
thái năng lượng, cấu trúc vật lý và tính chất hóa học của pha rắn 
dưới tác động của lực cơ học trong môi trường phân tán. 

phosphat, và các chất phụ gia khác [5]. Vấn 
đề với những loại bê tông này là chậm đóng 
rắn và cường độ cơ học ban đầu thấp. Những 
nghiên cứu về HCBS và bê tông gốm đã đặc 
biệt chú ý đến những loại có tính năng cao 
như các hệ mullite, mullite-corun, mulite- zir-
con, corun,… Theo đó bê tông gốm hệ mullite 
sử dụng chất kết dính HCBS trộn với cốt liệu 
thu được hỗn hợp có độ ẩm 6.0-6.6%, sau đó 
rung ép trong khuôn và sử lý nhiệt có độ bền 
nén đến 230 MPa [4], còn bê tông gốm hệ 
mullite-zircon có độ bền nén đến 330 MPa [4]. 
Nếu bê tông gốm sử dụng cốt liệu mullite chỉ 
từ 0.4-0.8 mm, sau khi sử lý nhiệt ở 1100oC 
thì đạt độ bền nén 200-300 MPa [4].
 Việc phát hiện ra hiện tượng tăng 
cường độ các bán thành phẩm dựa trên HCBS 
sau khi xử lý trong môi trường hoạt hóa (kết 
khối lạnh) là một giai đoạn quan trọng trong sự 
phát triển của vấn đề sản xuất vật liệu không 
nung. Khi được hoạt hóa vật liệu có độ xốp hở 
thấp, cường độ cơ học được nâng cao [5].

(3) HCBS và bê tông gốm
 Bê tông chịu lửa LCC được cấp bằng sáng chế độc quyền 
vào năm 1976 [8] bởi hãng Lafarge (Pháp), cũng trong năm 1976 
các báo cáo về bê tông gốm của Yu. E. Pivinskii được trình bày 
tại hội nghị toàn Liên Bang Xô Viết về vật liệu chịu lửa [16]. Như 
vậy, đồng thời và độc lập, xuất hiện 2 khái niệm rất khác nhau về 
các giải pháp cho cùng một vấn đề, đó là sản xuất bê tông chịu 
lửa mới. Trong giai đoạn đầu của sự phát triển bê tông gốm,  tác 
giả cho rằng cơ chế đóng rắn là sự có mặt của một hàm lượng 
nhỏ phụ gia (1-2% xi măng cao alumin, thạch cao,…), tuy nhiên 
những nghiên cứu sâu hơn cho thấy hiệu quả của các phụ gia 
ảnh hưởng tới tính chất của bê tông gốm không thuận lợi, ví dụ 
sự có mặt của một hàm lượng nhỏ xi măng cao alumin, thậm chí 
chỉ 0,5% cũng làm giảm nhiệt độ biến dạng dưới tải trọng của vật 
liệu từ 50-60oC [5].  
 Vật liệu chịu lửa khác nhau dựa trên HCBS đã được 
ngiên cứu chuyên sâu kể từ đó. Quy trình công nghệ và thuộc 
tính lưu biến của HCBS cũng như vật liệu dựa trên chúng được 
nghiên cứu chi tiết. Nhiều vật liệu dựa trên HCBS thu được trong 
những năm 1968-1977 là bê tông chịu lửa không xi măng có tính 
năng cao [5]. Một số những đặc tính của nó vượt trội so với bê 
tông chịu lửa truyền thống. Những năm 1985 - 1988 sự phát triển 
của công nghệ bê tông chịu lửa siêu ít xi măng ở nước ngoài đã 
dẫn đến sự xuất hiện  bê tông chịu lửa không chứa xi măng, trong 
đó xi măng cao alumin được coi như là một phụ gia và được giảm 
xuống còn 1% [5]. Theo quy định, bê tông như vậy được sản xuất 
bằng cách sử dụng chất kết dính của đất sét, silica sol, ρ-alumina, 

(4) Hệ liên kết mới và các vật liệu dựa 
trên chúng
 Những thành tựu nghiên cứu trong 
lĩnh vực chất kết dính gốm và bê tông gốm 
vào đầu những năm 90 được mô tả khá đầy 
đủ trong một loạt các bài báo dành cho HCBS 
và bê tông gốm thế hệ mới, nhiều công trình 
nghiên cứu đã được dành cho việc phát triển 
và sử dụng các hệ thống dựa trên chất kết 
dính tổ hợp HCBS [1-2], đặc biệt, hỗn hợp 
chất kết dính gốm HCBS bao gồm cát thạch 
anh và đất sét chịu lửa là rất hiệu quả. Hỗn 
hợp chất kết dính gốm thu được bằng cách 
nghiền ướt cát thạch anh và đất sét với tỷ lệ 
(trọng lượng khô) cát thạch anh 80-98%, đất 
sét 2-20% [1]. Huyền phù thu được có đặc 
điểm là từ 10 - 25% các hạt có đường kính 
nhỏ hơn 1 micron, độ ẩm chất kết dính 13-
20%. Đối với các chất kết dính có bổ sung đất 
sét chịu lửa 5% sau khi xử lý nhiệt ở 1200oC, 
giá trị độ bền uốn từ 22-35 MPa và sau khi xử 
lý nhiệt ở 1400oC tăng lên 38-60 MPa. Việc 
hoàn thiện các tính chất lưu biến và công 
nghệ của hỗn hợp chất kết dính HCBS và vật 
liệu dựa trên nó có thể đạt được bằng cách 
giới bổ sung 5-15% các hạt silica mịn với kích 
thước nhỏ hơn 10 micron [1]. 
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Tài liệu tham khảo

 Cuối những năm 90, HCBS cao alumin và vật 
liệu dựa trên nó được nghiên cứu và phát triển, đặc 
biệt HCBS dựa trên sa mốt cao nhôm, mullite, bauxite, 
corun với hàm lượng của Al2O3 dao động từ 60-93% có 
bổ sung 5-30% huyền phù silica [2]. HCBS được sản 
xuất bằng cách nghiền ướt vật liệu trong máy nghiền bi 
có nạp tải từng bước và tiếp theo được ổn định thông 
qua khuấy trộn cơ học. Tùy thuộc vào loại vật liệu mà 
HCBS gốc có mật độ trong khoảng 2,40 - 2,70 g/cm3, 
độ ẩm 12-14%. Huyền phù silica là sự tận dụng hồ 
thừa của quá trình sản xuất gốm thạch anh có mật độ 
1,5 - 1,6 g/cm3, độ ẩm 30-35%, tỷ lệ hạt có đường kính 
nhỏ hơn 1 micron > 50%. Để giảm độ nhớt của hỗn 
hợp HCBS, bổ sung thêm các chất phụ gia để điều 
chỉnh độ pH của hệ. Bê tông gốm cao nhôm từ bauxite 
được chuẩn bị bằng cách trộn 30-40% HCBS cùng với 
50-70% cốt liệu từ 0-3 mm, thu được phối liệu có độ 
ẩm 4,0-5,2%, và được tạo hình trong máy ép thủy lực, 
máy ép ma sát có áp lực ép 50-200 MPa thu được bán 
thành phẩm với độ xốp hở 12 -18%, sau khi sấy khô có 
độ bền nén từ 8-12 MPa, khi sử lý nhiệt ở 1000oC độ 
bền nén 80-120 MPa và ở 1200oC, 1500oC tương ứng 
là 140-180 MPa và 200-300 MPa [2].   
 Từ những năm đầu của thế kỷ XXI, bê tông 
gốm dựa trên HCBS được phát triển thêm một bước 
nữa đó là bê tông có chứa nano, khi biến tính HCBS 
bằng cách thêm vào nó một lượng keo silica nhất định 
[6-7], các kết quả cho thấy rằng độ xốp hở sau sấy 
giảm đi rõ rệt khi thêm vào keo silica từ 0-5%, sau 
khi sấy khô được tăng bền bằng hoạt hóa trong môi 
trường thủy tinh lỏng có mật độ 1,05-1,09 g/cm3, độ 
bền cơ học cũng được tăng lên, hơn nữa sự có mặt 
của keo silica cũng làm giảm độ nhớt của HCBS từ 
12-14 lần [7] so với HCBS gốc, vì vậy rất thuận lợi cho 
quá trình trộn bê tông.

[1]. Pivinskii Yu.E., Doroganov E.A., Dobrodon D.A. 
and Rozhkov E.V. (1999), “RF patent No 2141459: A 
high alumina binding suspension”.
[2]. Pivinskii Yu.E., Cherevatova A.V.(1997), “RF pat-
ent No 2127235: Mix ceramic binding”.
[3]. Pivinskii Yu.E.(1998), “New refractory concretes 
and binder systems. Basic  trends  of  development,  
production, and use  of  refractories  in  the  XXIst  
century. Part 1: Trends of devolopement, binding sys-
tems”, Refractories and Industrial Ceramics, 39(1-2), 
pp. 39-47.
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VẬT LIỆU NANO VÀ CÔNG NGHỆ NANO
      TRONG XÂY DỰNG

PGS. TSKH Bạch Đình Thiên, trường Đại học Xây dựng
ThS. Phan Văn Bằng, Công ty Nam Hồng

Abstract: 
Construction industry is one of the key contributors to 
the overall growth of a national economy. In Vietnam, the 
“Master plan for developing building materials in Vietnam 
untill 2020” has been approved by the Government pur-
suant to Decision No. 121/2008/QD-TTg dated 29/08/2008. 
The achievement of this master plan partly requires  a va-
riety of new high – technology materials with integrated 
properties (bearing structure, thermal and sound insula-
tion, waterprooff, refractory,  aestheticism, etc). Nowaday, 
many great countries pay much attention on researching 
nanomaterials and nanotechnology. Vietnam has a sat-
isfied human resource but an unadequate investment to 
nano – related researches, especially to ones in building 
materials. This article discusses the global research and 
application trends of nanomaterials and nanotechnology 
in construction in the XXI century as well as achieved re-
searches and their application situations.

           Công nghiệp vật liệu xây dựng (VLXD) có vai trò và vị trí quan 
trọng ở các quốc gia, là một trong số các ngành công nghiệp chủ đạo 
đảm bảo sự tăng trưởng chung cho nền kinh tế quốc dân. Ở nước 
ta, Chính phủ đã phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển VLXD 
Việt Nam đến năm 2020” theo quyết định số 121/2008/QĐ-TTg ngày 
29/8/2008. Để thực hiện tốt sự định hướng này, phục vụ cho công 
nghệ xây dựng hiện đại, cần có sự đa dạng của các loại vật liệu xây 
dựng với các tổ hợp các tính chất khác nhau để đáp ứng các yêu 
cầu kỹ thuật ngày càng cao như về tuổi thọ các kết cấu chịu lực, kết 
cấu bao che cách nhiệt, cách âm, tính chống xuyên nước, tính chống 
cháy, tính thẩm mỹ v.v. Một trong những mũi nhọn của các Quốc gia 
là các cường quốc kinh tế trên thế giới là tập trung nghiên cứu Vật 
liệu nano và công nghệ nano. Việt Nam là Quốc gia có đủ điều kiện 
về nhân lực khoa học công nghệ, nhưng chưa được đầu tư kinh 
phí đúng mức cho lĩnh vực nghiên cứu này, đặc biệt trong lĩnh vực 
mũi nhọn là vật liệu xây dựng. Bài viết này nhằm giới thiệu với các 
chuyên gia trong lĩnh vực Xây dựng về định hướng nghiên cứu ứng 
dụng của Khoa học Công nghệ thế giới ở thế kỷ XXI trong lĩnh vực 
vật liệu nano và công nghệ nano, các đề tài NCKH chính được thực 
hiện trong lĩnh vực vật liệu nano và công nghệ nano trong xây dựng 
và các ứng dụng của chúng.

       Trên thế giới, để tạo ra sự tiếp nhận 
công nghệ nano trong xã hội, nhiều quốc 
gia đã soạn thảo và thông qua các văn 
kiện cơ bản như: Tiêu chuẩn E 2456-06 
“ Thuật ngữ trong công nghệ nano” và 
Chương trình Châu Âu “ Chiến lược phát 
triển công nghệ nano đến năm 2015 trong 
tiểu ban: Vật liệu, sức khoẻ và hệ thống y 
học, năng lượng”, năm 2000 chính quyền 
Mỹ đã  công bố “Sáng kiến công nghệ 
nano quốc gia” (National Nanotechnol-
ogy Initiative) và chương trình này được 
bắt đầu thực hiện từ năm 2001 cùng với 
ngân sách ban đầu được phân bổ là 500 
triệu USD. Năm 2004 con số này đã được 
chính phủ Mỹ tăng lên 3700 triệu USD cho 
4 năm. Toàn thế giới năm 2004 đã đầu tư 
gần 12 tỷ USD cho công tác nghiên cứu 
công nghệ nano.
       Hiện nay giữa các nhà khoa học 
còn tồn tại nhiều định nghĩa ngôn từ “công 
nghệ nano”. Sự hiểu biết tổng thể nhất 
về ngôn từ “công nghệ nano” - đó là lĩnh 
vực khoa học kỹ thuật, lĩnh vực này định 
hướng sự nghiên cứu và sử dụng vật liệu, 
chúng có cấu trúc nano và có kích thước 
của hạt từ 1 đến 100 nm. Các cấu trúc 
như vậy có thể nhận được khi gia công 
vật lý hoặc gia công nhiệt. Kích thước hạt 
càng bé, chúng càng thể hiện rõ hơn hiệu 
ứng lượng tử, mà chính chúng là cơ sở 
trong các hệ nguyên tử. Đó là trạng thái 
có chất lượng mới, có thể sử dụng chúng 
cho các nhu cầu khác nhau, trong các lĩnh 
vực khác nhau của đời sống xã hội - từ vũ 
trụ đến y học và trong xây dựng.
         “Vật liệu nano” - nó không phải mới 
sinh ra bây giờ. Thí dụ điển hình là thép

1. VẬT LIỆU NANO VÀ CÔNG NGHỆ 
NANO:
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chính chúng đã được chế tạo hàng ngàn năm về trước, chỉ 
có thời đó con người chưa biết thực tế cái gì đã xảy ra khi gia 
công nhiệt. Cấu trúc nano tồn tại vĩnh cửu nhưng con người 
mới chỉ biết đến khả năng điều khiển chúng, thay đổi và tạo ra 
cái mới trong những năm gần đây. Từ định nghĩa này suy ra 
rằng các đặc điểm cơ bản rõ rệt nhất của các hạt nano là dấu 
hiệu về kích thước đến 100 nm và sự thay đổi vượt bậc các 
tính chất vật chất của hạt với sự giảm kích thước của chúng. 
Ở các hạt như vậy các tính chất bề mặt biến đổi rất tích cực, 
đánh giá chúng theo giá trị năng lượng bề mặt riêng.   
 Công nghệ nano có hai quan điểm, chúng có thể sơ bộ 
gọi là công nghệ “trên - dưới” và “dưới - trên”. Công nghệ “trên 
- dưới” (hoặc công nghệ thể tích) dựa trên sự giảm kích thước 
vật lý của vật thể (hoặc đối tượng cấu trúc) đến kích thước 
hiển vi điện tử bằng phương pháp cơ học hoặc các phương 
pháp khác. Công nghệ “dưới - trên” (hoặc tổng hợp cơ học) 
thể hiện ở chỗ lắp ráp các kết cấu trực tiếp từ các phần tử 
cơ bản ( nguyên tử, phân tử, các đoạn cấu trúc v.v). Để đảm 
bảo sự tổng hợp cơ học cần máy đảo liệu nano, chỳng có khả 
năng bắt các nguyên tử, phân tử riêng biệt và đảo chúng đến 
kích thước bán kính 100 nm, khi đó nhận được vật liệu có cấu 
trúc đồng nhất trên tất cả các mức cấu trúc.
 Như vậy, công nghệ nano xem xét thuận lợi nhất 
không những như công nghệ biến đổi và tổng hợp các đối 
tượng có kích thước nano, mà còn như công nghệ tổng hợp 
cơ học có hướng các đối tượng nano. Hiện tại khả năng của 
các nhà khoa học - vật liệu học về sử dụng công nghệ nano 
để chế tạo ra các loại vật liệu xây dựng thế hệ mới và sự biến 
tính các vật liệu composite truyền thống rất hạn chế. Trên thực 
tế lĩnh vực xây dựng với toàn bộ cơ sở vật chất như hiện nay 
có thể đảm bảo chỉ sản xuất vật liệu xây dựng theo công nghệ 
thể tích.
 Sự hình thành cấu trúc nano - đó là hiện tượng phức 
tạp, các nhà vật lý đón nhận chúng hoàn toàn khác với các nhà 
hoá học. Thí dụ như Roal Khoffman, người nhận giải thưởng 
Nobel về hoá năm 1981 đã nói rằng “Tôi hiểu rằng trong “công 
nghệ nano” con người đã tìm được tên gọi mới đối với hoá 
học truyền thống”. Hoá học đã nghiên cứu những vấn đề đó: 
từ các nguyên tử tổng hợp thành phân tử, từ các phân tử nhỏ 
- thành các phân tử lớn v.v. Vì vậy trong khái niệm của ông về 
công nghệ nano và hoá học-về bản chất là một. Ngược lại các 
nhà vật lý gọi các phương pháp, mà các phương pháp đó từ 
các hạt nguyên tử nhỏ tập hợp thành lớn hơn bằng cơ học.
 “Công nghệ nano” sẽ tập hợp một phổ rộng các khoa 
học và lĩnh vực khác nhau. Điều khiển sự hình thành cấu trúc 
ở mức nguyên tử với mục đích nhận được vật liệu xây dựng có 
các tính chất sử dụng cao, sẽ có một tương lai đáng kể và đòi 
hỏi sự sử dụng trong vật liệu học xây dựng các khái niệm có hệ 
thống với sự lôi cuốn theo các ngành khoa học cơ bản khác.

 Ông tổ của công nghệ nano có thể coi là 
nhà triết học người Hy lạp Đêmocrít. 2400 năm 
trước đây Ông ta lần đầu tiên đã dùng từ nguyên 
tử để mô tả phần bé nhất của vật chất. Năm 1905 
nhà vật lý người Thuỵ Sỹ Anbert Anhstanh đã công 
bố công trình, trong đó ông ta đã chứng minh rằng 
kích thước của phân tử đường khoảng 1 nm. Năm 
1931 các nhà vật lý người Đức Mak Knoll và Ernst 
Ruska đã chế tạo ra kính hiển vi điện tử, lần đầu 
tiên nhờ chúng cho phép nghiên cứu các đối tượng 
nano. Năm 1959 nhà vật lý người Mỹ Richard Fein-
man lần đầu tiên đã công bố công trình về các 
luận điểm cơ bản về công nghệ nano - bài giảng 
được đọc tại trường Đại học công nghệ Calipho-
cnhia với tiêu đề “Ở đầu kia- phía dưới - rất nhiều 
chỗ” (“There’s Plenty of room at the Bottm”. Ở đây 
trên cơ sở các định luật cơ bản về vật lý Ông đã 
khẳng định  triển vọng của việc tạo ra được các đồ 
vật trực tiếp từ nguyên tử. Tại thời điểm này phát 
biểu của ông còn được cho là hoang tưởng bởi 
lẽ chưa có công nghệ có thể cho phép giải phẩu 
từng nguyên tử riêng biệt (tấc nhận biết nguyên 
tử, bắt được và chuyển chúng sang một vị trí mới). 
Năm 1968 Alfred Cho và Jon Artu nhân viên của chi 
nhánh khoa học của hãng Vell đã đưa ra các cơ sở 
lý thuyết sự gia công nano các bề mặt. Năm 1974 
nhà vật lý người Nhật Norio Taniguchi đã đưa ra 
bước ngoặt khoa học về từ “kỹ thật nano”- gồm các 
cơ cấu có kích thước dưới 1 micro mét.  Năm 1981 
các nhà vật lý người Đức Gerd Binnik và Genrik 
Rorer đã chế tạo ra kính hiển vi tuynen quét - thiết 
bị cho phép tác động lên vật chất ở mức nguyên 
tử. Họ đã nhận được giải thưởng Nobel về công 
trình này bốn năm sau đó. Năm 1985 các nhà vật 
lý người Mỹ Robert Kerl,   Kherold Kroto và Richard 
Smoli đã tạo ra công nghệ cho phép đo chính xác 
các đồ vật có kích thước 1 nm. Năm 1986 đã chế 
tạo được kính hiển vi lực nguyên tử, khác với kính 
hiển vi tuynen quét cho phép thực hiện sự tác động 
với bất kỳ các vật chất, chứ không chỉ với các chất 
dẫn.  Năm 1986 “Công nghệ nano” trở thành từ 
đại chúng. Erik Đrecler trong tác phẩm của mình 
công bố đã dự đoán rằng công nghệ nano trong 
thời gian gần sẽ bắt đầu phát triển tích cực. Năm 
1989 Đonalđ Eicler nhân viên của hãng IBM đã đặt 
tên cho đơn vị của mình là các nguyên tử “thạch 
sựng”. Năm 1998 nhà vật lý người Hà Lan Seez 
Đekker đã chế tạo ra nanotranzito.
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2. CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NCKH) CHÍNH 
ĐƯỢC THỰC HIỆN TRONG LĨNH   VỰC VẬT LIỆU NANO, 
CÔNG NGHỆ NANO TRONG  XÂY DỰNG
 Thống kê các các đề tài NCKH chính được thực 
hiện ở nước ngoài trong lĩnh vực vật liệu nano, công nghệ 
nano trong xây dựng là rất rộng:
- Các vật liệu kết cấu công nghệ cao - các biến tính cấu trúc 
nano của thép, các kim loại, gốm, thuỷ tinh, các polymer, xi 
măng, bê tông, các composite thông qua sự điều khiển quá 
trình sản xuất hoặc sự sử dụng các hạt nano, các ống nano 
và các phụ gia nano.
- Sự am hiểu các hiện tượng trong thang nano - cấu trúc 
nano và sự thể hiện của chúng trong mối liên hệ với các 
tính chất macro (thí dụ, trong sự thuỷ hoá, sự co, sự lão 
hoá v.v) với sự sử dụng các phương pháp mới.
- Các màng mỏng chức năng, các lớp phủ, làm tăng chất 
lượng của vật liệu lên  nhiều lần, thí dụ các tính chất của 
chúng như quang học, nhiệt, độ bền lâu, độ bào mòn,  sức 
kháng lại các tác động, chúng đảm bảo cho khả năng tự 
làm sạch, cản trở các vết bẩn cố ý lên các bức tường v.v
- Các đầu cảm ứng mới, các máy móc và thiết bị phản ứng 
nhanh, chúng đảm bảo cho sự kiểm tra tốt hơn trạng thái 
của kết cấu và các điều kiện của môi trường bao quanh, 
cũng như khả năng tự khởi động.
- Ngành năng lượng để phát triển bền vững, đảm bảo bảo 
vệ môi trường xung quanh - các tế bào nhiên liệu mới, sự 
chiếu sáng năng lượng có hiệu quả, sự cách ly chuyên 
dụng và trong chế tạo thuỷ tinh, chất tẩy các vết bẩn.
 Các kết quả đầu tiên của các nghiên cứu khoa học 
và các sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ nano và vật liệu 
nano là một trong những thành tựu đáng kể của khoa học 
hiện đại. Có thể sơ bộ phân chia các phương pháp chế tạo 
các hạt có kích thước nhỏ hơn micron rất nhiều thành 4 
nhóm: các phản ứng hoá học trong dung dịch và trong pha 
khí; sự ngưng tụ trong pha khí; các phản ứng hoá học chất 
rắn hoặc sự thâm nhập của các ion; sự nuclon hoá từ dung 
dịch và các chất nóng chảy hoặc sự biến đổi sol-gel (các hệ 
keo).
 Để thu được các vật liệu xây dựng có cấu trúc nano

Hiện trạng của vật liệu học, sự phát triển của vật lý và công 
nghệ các cấu trúc nano đòi hỏi sự sáng tạo ra các phương 
pháp chuẩn đoán mới, cũng như các mẫu mã mới của thiết 
bị để phân tích các tính chất và quá trình trong các hệ kích 
thước nhỏ, trong vật liệu nano và trong các cấu trúc nano 
nhân tạo. Đây sẽ là các vật liệu của thế kỷ XXI và chúng 
ngày càng chiếm vị trí xứng đáng trong các sáng chế được 
ứng dụng trong thực tế.

có thể bằng cách khác tạo nờn sự hình thành cấu trúc 
dạng so sánh hoặc rắn lại từ các hạt sơ bộ được cấy 
và sau đó được phân chia ở dạng bột hoặc huyền 
phù. Sự nhận được bản thân các hạt có thể dựa trên 
sự sử dụng công nghệ keo, khi mà các hạt có thể 
phân chia ra các đặc tính và tính chất ban đầu đã cho 
theo khả năng của chúng hình thành tập hợp và các 
cấu trúc toàn khối, thí dụ khi đóng rắn cưỡng bức do 
ép với sự xuất hiện hiệu ứng tăng cường độ tức thời 
của vật liệu ép.
 Tuy nhiên theo quan điểm của các nhà khoa 
học nổi tiếng của thế giới trong lĩnh vực công nghệ 
nano yếu tố làm chậm sự tạo ra các chế phẩm sản 
lượng cao là thiếu các thông tin chuẩn mực về các 
quy luật, cơ chế hoạt động trực tiếp trong các quá 
trình chế tạo và khai thác chúng, động học của các 
biến đổi cấu trúc, các trạng thái ứng suất biến dạng 
của các thể tích macro, mezo, micro. Thông thường 
các phương pháp được sử dụng chỉ phát hiện và ghi 
lại các kết quả cuối cùng. Công nghệ nano và thiết 
bị nano là bước đi có quy luật trên con đường hoàn 
thiện các hệ thống kỹ thuật. Và cũng rất có thể sau 
vùng các giá trị nano là vùng pico (10-12), Femto (10-
15), atto (10-18) mét v.v, có các tính chất chưa thể 
tiên đoán trước được.
 Sự đòi hỏi cần thiết phải tạo ra các mô hình 
cấu trúc tốt của quá trình hình thành cấu trúc nano của 
vật liệu và tạo ra các chuẩn số để chọn các thông số 
kiểm tra để điều khiển quá trình này. Cần lưu ý rằng 
các giá trị cao của năng lượng bề mặt riêng của cấu 
trúc nano tạo nên đồng thời nhiều vấn đề. Do có sự 
tác dụng lẫn nhau của lực bám dính mạnh của các hệ 
nano siêu mịn tạo nên các aglomerat khá lớn. Để đưa 
các vật liệu nano vào các composite khác nhau đòi hỏi 
phải tạo ra các công nghệ rất chuyên biệt.
 Các điều kiện khắc nghiệt, cần thiết để đảm 
bảo sự làm việc của thiết bị có độ chính xác cao đã 
đặt ra trước các nhà thiết kế và chế tạo các nhiệm 
vụ rất phức tạp. Các yêu cầu đối với môi trường làm 
việc có thể bao gồm: sự kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm, 
độ sạch của không khí, sự bảo vệ khỏi các rủi ro sinh 
học, sự hạn chế đến các trường điện từ, các điều kiện 
năng lượng điện đặc biệt, cũng như sự kiểm tra rung 
và âm thanh. Đa số trong các vấn đề của việc thiết kế 
công trình cho công nghệ nano đã thể hiện từ lâu - từ 
các yêu cầu đặc biệt, mà với chúng các chuyên gia 
khi làm việc với các đối tượng cực nhỏ đã gặp phải. 
 Chỉ với một số lượng rất nhỏ từ các tòa nhà
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 Trong lĩnh vực vật liệu học, chất lượng của đa số các vật liệu quen thuộc có thể được tăng lên do sử dụng 
các hạt nano và gia công nguyên tử. Công nghệ nano cho phép tạo được các vật liệu composite bền, mỏng và nhẹ 
hơn. Sẽ xuất hiện các vật liệu rất bền, rất nhẹ và không cháy (trên cơ sở họ kim cương), chúng có thể được sử dụng 
trong công nghiệp ôtô và vũ trụ.
 Trong lĩnh vực vật liệu học xây dựng các các phương pháp mới nhận các vật liệu nano: tổng hợp và tách các 
bột siêu mịn, nhận các vật liệu nano bằng các phương pháp biến dạng dẻo tích cực, tinh thể hoá từ các trạng thái 
lưỡng tính, công nghệ nano màng. 
 Một trong những thành tựu lớn của công nghệ nano trong lĩnh vực vật liệu học là sự phát hiện Phulleren - 
dạng thù hình tiếp theo của cacbon sau grafit và kim cương. Năm 1985 các nhà vật lý người Mỹ Robert Kerl, Kherold 
Kroto và Richard Smoli đã tình cờ phát hiện ra một hợp chất mới của cacbon là Phulleren, năm 1996 các ông đã 
được nhận giải thưởng Nobel về công trình này.  Trước đây chúng ta đã biết về hai dạng thù hình chính của cacbon: 
grafit và kim cương. Còn giờ đây thêm một dạng thù hình nữa là Phulleren. Phulleren được long trọng gọi theo tên 
của kiến trúc sư Bacminster Phuller, người đã nghĩ ra cấu trúc tương tự để ứng dụng chúng trong kiến trúc. Phulleren 
có cấu trúc khung trông giống như hình thù quả bóng đá có múi năm hoặc sáu cạnh. Coi đỉnh của các đa giác đó là 
vị trí cacbon, thì ta nhận được Phulleren ổn định nhất C60. Trong phân tử Phulleren C60 số lục giác là 20. Trong đó 
mỗi hình ngũ giác tiếp nối trực tiếp chỉ với các lục giác, còn mỗi một lục giác có ba cạnh chung với các lục giác và 
ba - với các ngũ giác. Trong thực tế đã tổng hợp và nghiên cứu các phân tử của chúng chứa số các nguyên tử cac-
bon khác nhau - từ 36 đến 540.  Năm 1991 giáo sư người Nhật Symio Iidzima đã tìm ra các khối trụ cacbon dài, gọi 
là các ống nano. Các ống nano - đó là phân tử từ hơn một triệu các nguyên tử cacbon, chúng là một ống có đường 
kính gần 1 nm và chiều dài vài chục micro. Trong các thành của ống các nguyên tử cacbon bố trí trên các đỉnh của 
các lục giác đều. Ống nano mỏng hơn 100 ngàn lần sợi tóc con người, nhưng  bền hơn 50-100 lần so với thép, có 
tỷ trọng bé hơn thép 6 lần. Môđun đàn hồi của ống nano cao gấp hai lần so với sợi cacbon thông thường. Một sợi 
chỉ đường kính 1 mm được làm từ các ống nano có thể treo được vật nặng 20 tấn. Phulleren và ống nano cacbon 
sẽ có vị trí xứng đỏng trong công nghệ điện, điện tử, vật liệu dẫn và bán dẫn, trong y học, trong công nghệ chế tạo 
các thiết bị đo lường công nghệ cao v.v.
             Trong lĩnh vực thuỷ tinh, thí dụ, màng polivinhilbytirat có các hạt nano gekxaborid lantan LaB6, được đưa vào 
nằm giữa hai lớp thuỷ tinh thông thường tạo thành lớp lọc tuyệt vời đối với phát xạ tia hồng ngoại. Trong công nghệ 
sản xuất kính tự làm sạch Pilkinton Aktiv đã áp dụng lớp phủ ưa nước, dưới tác động của tia cực tím của ánh sáng 
mặt trời chất bẩn sẽ phân giải, sau đó ẩm môi trường của sương mù, mưa sẽ cuốn trôi chúng.  
 Nhóm các nhà khoa học từ Nhật Bản, Nam Triều Tiên và Mỹ đã tổng hợp được cấu trúc nano rỗng ba chiều 
của thuỷ tinh có kích thước lỗ rỗng 10-15 nm và lần đầu tiên nhận được ảnh ba chiều trong kính hiển vi điện tử. Sự 
phát minh này rất lỗi lạc là khi sử dụng trong quá trình tổng hợp kính hiển vi điện tử quét có thể thực hiện việc kiểm 
tra kích thước và cấu trúc lỗ rỗng nano trong thuỷ tinh. Phụ thuộc vào kích thước và số lượng lỗ rỗng vật liệu nhận 
được có thể sử dụng trong kết cấu laze, sợi quang học và như lớp phủ đối với các chip máy tính. Trên cơ sở thuỷ 
tinh nano rỗng đã tạo ra được sợi cáp quang, có tốc độ truyền thông tin cao hơn nhiều lần so với cáp tương tự.
       

đang sử dụng đáp ứng được các yêu cầu đó, nên chủ yếu cần xây dựng các công trình mới.
          Các nguyên lý của công nghệ nano quyết định sự điều khiển, trong đó các thiết bị xác định mẫu với độ chính 
xác đến vài nm, đo đại lượng (như lực - nN) và tập hợp các đối tượng bề dày vài phân tử với diện tích vài nm2. Như 
vậy, khi làm việc với thang nano sự thay đổi nhiệt độ phòng làm việc không được lớn, đến mức để đối tượng không 
biến đổi với kích thước lớn hơn tới vài nm, nếu không hệ kiểm tra mẫu sẽ không đạt được giới hạn cần đo. Trường 
điện từ ở trong ngôi nhà cần phải ổn định, để các tín hiệu điện  có thể đo được ở trong các đơn vị như nA, nV. Một 
vài ngôi nhà cần đạt âm học có thể ngang bằng với các cơ sở ghi âm nhạc. Kích thước các hạt bụi, nằm trong không 
khí có thể bằng vài ngàn nm, vì vậy kiểm tra mức độ ô nhiễm môi trường - như các hạt cũng như các chất hoá học 
- cần nằm trong giới hạn rất ngặt nghèo

3. CÁC ỨNG DỤNG CỦA VẬT LIỆU NANO VÀ CÔNG NGHỆ NANO TRONG XÂY DỰNG
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 Một sự thay đổi đáng kể xảy ra trong lĩnh vực 
chế tạo và sử dụng các chất phủ tự làm sạch thế hệ 
mới. Trong số các sản phẩm do các hãng của nước 
Đức và Tây Ban Nha chế tạo từ những năm 90 của 
thế kỷ XX trên cơ sở công nghệ nano có các chất phủ 
dùng kỵ nước hoàn toàn các bề mặt để chống tổn thất 
grafit, để loại trừ nguồn ăn mòn vi sinh như nấm, mốc 
v.v. Ứng dụng thực tế công nghệ này sẽ rất nhanh 
chóng do trên thế giới ngày càng xây dựng nhiều nhà 
cao tầng và cần bảo vệ sạch sẽ các công trình nhà cao 
tầng là điểm nhấn tham quan của các thành phố.
 Ngày nay kế hoạch trước tiên và trở thành cấp 
thiết trong công nghệ và vật liệu học cấu trúc là mũi 
nhọn nano, được dựa trên thành tựu hoá học nano 
và vật liệu học vật lý. Nhìn chung giải quyết các bài 
toán kỹ thuật tổng hợp các hệ đóng rắn và thiết kế 
cấu trúc của các vật liệu kết cuội xây dựng thế hệ mới 
dựa trên sự sử dụng tổng hợp các mũi nhọn đã nêu, 
trong số chúng hướng ưu tiên nhất trong sự xây dựng 
và phát triển trở thành mũi nhọn, là  hoá nano. Thí dụ 
như trong bê tông học, trong quátrình hiện thực hoá  
các mũi nhọn khoa học đã được sản sinh ra và đã 
được khẳng định của sự hình thành cấu trúc, trình tự 
đã giải các bài toán: nhận được sự phân bố đặc nhất 
của các cốt liệu hạt nhỏ và hạt lớn của các cấu trúc kết 
cuội macro, mezo; sự hình thành cấu trúc của bê tông 
micro khi đá xi măng được bão hoà các cốt liệu phân 
tán micro; sự tối ưu hoá tỷ lệ các thành phần tinh thể 
và vô định hình của đá xi măng đang đóng rắn; sự điều 
chỉnh thành phần khoáng hoá phân tán, hình thái học 
và trạng thái của các chất mới tạo thành; sự đảm bảo 
tự bố trí cốt của sự phát triển các chất mới tạo thành;

biến tính cấu trúc của đá xi măng bằng cách đưa vào 
chúng các chất hoạt động bề mặt, các hạt phân tán siêu 
mịn. Khi giải quyết các bài toán đó đã động chạm đến và 
đưa vào hoạt động các cơ chế sâu rộng hơn của sự hình 
thành cấu trúc, chúng có liên quan đến tỷ lệ của các hạt 
có kích thước nhỏ; ở đây còn lôi kéo vào cân bằng năng 
lượng của quá trình hình thành cấu trúc các dạng  mới 
của các lực, tương ứng với tác động của chúng lên diện 
tích bề mặt phân cách của các pha và năng lượng bề mặt 
của chúng. Tất cả những điều này dẫn đến sự gia tăng, thí 
dụ như cường độ của bê tông hầu như lên các chất mới 
tạo thành; biến tính cấu trúc của đá xi măng bằng cách 
đưa vào chúng các chất hoạt động bề mặt, các hạt phân 
tán siêu mịn. Khi giải quyết các bài toán đó đã động chạm 
đến và đưa vào hoạt động các cơ chế sâu rộng hơn của 
sự hình thành cấu trúc, chúng có liên quan đến tỷ lệ của 
các hạt có kích thước nhỏ; ở đây còn lôi kéo vào cân bằng 
năng lượng của quá trình hình thành cấu trúc các dạng  
mới của các lực, tương ứng với tác động của chúng lên 
diện tích bề mặt phân cách của các pha và năng lượng 
bề mặt của chúng. Tất cả những điều này dẫn đến sự gia 
tăng, thí dụ như cường độ của bê tông hầu như lên một 
bậc. Và đây chưa phải là giới hạn: sự phát triển của các 
hướng nghiên cứu, chúng liên quan đến các khả năng 
của công nghệ nano, thể hiện các kết quả còn mạnh hơn. 
Vật liệu xây dựng pha rắn về cấu trúc của mình như hệ 
nhiều mức gồm các khoảng có kích thước khác nhau của 
các thành phần cấu trúc từ kích thước đề xi, xanti, cho 
đến mức nano. 
 Giáo sư trường đại học tổng hợp Varvard 
Đ.Vaitxaiđa, phát biểu như sau: khi chế tạo ra vật liệu  với 
các tính chất khác nhau các đặc điểm kích thước nano của 
cấu trúc không thường xuyên là yếu tố quyết định. Đối với 
đa số vật liệu, đặc biệt theo thể tích, hợp lý hơn cả xem xét 
các mức khác nhau của cấu trúc từ nm, đến mm, điều này 
có liên quan mật thiết với nhau. Trong một số trường hợp 
quyết định là các đoạn không nano-, mà kích thước micro, 
và vì vậy ở dạng tổng quát cần tiến tới sự tạo ra vật liệu 
có các kích thước tối ưu của các đoạn của cấu trúc của 
chúng, phụ thuộc vào việc chúng quyết định các tính chất 
chức năng hay các tính chất kết cấu.
 Theo cách tiếp cận này đã tạo ra nhiều phương 
pháp điều khiển sự hình thành cấu trúc của các vật liệu 
composite ở mức phân tử, thích hợp hơn cả xem xét chúng 
như sự biến tính nano của cấu trúc của vật liệu xây dựng 
với mục đích tạo ra các đoạn cấu trúc có kích thước tối ưu.
 Các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực các màng 
nano bảo vệ có giá trị thực tế cao. Các chuyên gia từ
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 Hãng Nanogate Technologies Gmbh của Đức đã chế tạo ra lớp phủ tự làm sạch dùng cho gốm Wonder Gliss 
và cùng với hãng Torrecid SA của Tây Ban Nha làm lớp phủ cho tấm Sekcid. Nguyên lý hoạt động của lớp phủ tự 
làm sạch như sau. Lớp phủ có thể coi là bàn chải để tẩy các vết bẩn. Lực bám của chất bẩn được tạo bởi diện tích 
bề mặt tiếp xúc với đầu các sợi tóc kim loại của bàn chải. Nếu không có các đầu sợi tóc này thì diện tích tiếp xúc 
của chất bẩn sẽ lớn hơn rất nhiều và chúng sẽ bám chặt. Tuy nhiên, do diện tích bề mặt tiếp xúc nhỏ, chất bẩn bám 
trên các sợi tóc yếu và dễ dàng bị nước cuốn trôi. Các giọt nước bám lên các tấm gốm tự làm sạch có lớp phủ dưới 
dạng màng nước hoặc giọt nước sẽ chảy mang theo các chất bẩn.
 Từ các thông tin ứng dụng công nghệ nano và vật liệu nano vào lĩnh vực vật liệu xây dựng cho thấy vấn 
đề đầu tiên là chọn loại hạt nano nào? Hạt nano điôxyt silic (SiO2) có các tính chất rất đặc biệt: nếu chúng ta phủ 
nó lên vật liệu nào đó thì các hạt này liên kết rất bền chặt với các phân tử của vật liệu và cho phép bề mặt chống 
bám bẩn và nước - theo cơ chế tự làm sạch. Đặc điểm so sánh về kích thước của hạt nano silicafume và silicafume 
được mô tả trên hình 1 và bảng 1. Lớp phủ nano tự làm sạch từ hạt nano điôxyt silic sẽ bảo vệ thuỷ tinh, tấm gốm, 
các loại đá v.v.  Các phần tử chất bẩn không thể bám và dính chặt hoặc thấm vào bề mặt bảo vệ, còn nước dễ dàng 
chảy và cuốn theo các chất bẩn đó. Như vậy nano silicafume là dạng hạt nano có thể sử dụng cho vào thành phần 
của men thông dụng, làm lớp phủ bề mặt cho các tấm gốm. Các hạt này bền nhiệt nên công nghệ nung các loại tấm 
này sẽ không khác nhiều so với các công nghệ nung trong lò thanh lăn hiện có. Điều này cho phép ứng dụng chúng 
vào thành phần men nano cho các đơn vị sản xuất tấm ốp lát mà không cần sự thay đổi công nghệ nung đáng kể.

Bảng 1. Các đặc tính so sánh của silicafume và nano silicafume

trường Đại học tổng hợp Chicago cùng với phòng thí nghiệm quốc gia Argonne đã tạo ra được màng nano rất bền, 
bề dày của chúng khoảng 50 nguyên tử. Cường độ của nó có thể so sánh với lá dày từ plekxiglac. Các chất phủ bền 
va đập, có độ dẻo cao, cường độ cao thuộc nhóm đặc biệt, chúng đồng thời bền với các tác động hoá học và bảo vệ 
các kết cấu khỏi bị ăn mòn. Ở phạm vi đại trà đã sản xuất các băng dán sử dụng nhiều lần, siêu bền và bền nước 
dùng trong công nghiệp. Các cấu trúc của chúng được sao chép lại mẫu từ thiên nhiên.
 Các số liệu về nanocomposite (một trong số đó đã được nghiên cứu kỹ là gốm nano) cho thấy rằng sự 
giảm kích thước của các chi tiết cấu trúc, sự hình thành các cấu trúc hình sợi chỉ liên tục đặc biệt, chúng được hình 
thành là hệ quả của mối tiếp xúc ba chiều giữa các hạt nano của các pha khác nhau, dẫn tới sự tăng cơ bản các 
đặc tính sử dụng của chúng. Lĩnh vực sử dụng của các vật liệu gốm xây dựng và kỹ thuật hiện nay có thể thực tế 
được mở rộng trên cơ sở sử dụng các phương pháp công nghệ nano hiện đại của các thành tựu các cấu tạo cấu 
trúc nano, điều này cho phép giải quyết vấn đề loại bỏ được tính dòn cao của gốm, nay vẫn là cản trở chính trong 
việc sử dụng chúng làm vật liệu kết cấu. Sự giảm tính dòn có thể đạt được nhờ: 1) tạo ra cấu trúc tinh thể trên micro 
ở trong gốm đã thiêu kết (kích thước hạt phần micromet đến nanomet). Kết quả là đạt được sự tăng mạnh cường 
độ và sức bền chống lại sự xuất hiện vết nứt khi có các tác động cơ và nhiệt. Về kỹ thuật điều này đạt được trực 
tiếp nhờ các phương pháp mới chế tạo bột phân tán siêu mịn (quá trình  sol-gel - keo, hoá lạnh và hoá plazma v.v) 
và điều khiển các quá trình thiêu kết mà vẫn giữ được hình thái ban đầu của các hạt; 2)  sự sử  dụng nguyên lý làm 
bền chặt martenxit đối với các thành phần gốm, ở chúng có biến đổi vô định hình khi thiêu kết (thí dụ như gốm trên 
cơ sở  điôxyt ziricon bốn mặt - vật liệu có nhiệt độ nóng chảy cao đến 2900C ), độ cứng cao và độ ổn định hoá học 
trong các môi trường hoạt hóa tích cực.
 Theo các kết quả nghiên cứu của Armanatova đã nhận được các tổ hợp gốm nano, chúng có các đặc trưng 
kỹ thuật cao: các giá trị độ cứng micro  nằm trong khoảng từ 70 đến 170 KPa, độ bền chống nứt theo độ cứng micro 
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Hình 1. Sự so sánh kích thước của silicafume (a)  
và nanosilicafume (b)

 Bột nano titan đioxyt (TiO2) từ lâu được biết như 
là một chất có hoạt tính xúc tác quang hoá rất mạnh và 
được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực trong đó có vật liệu 
xây dựng. Để chế tạo bột TiO2 có kích thước nano có thể 
sử dụng nhiều phương pháp, trong đó phổ biến nhất là 
phương pháp sol-gel, nghĩa là TiO2 được tạo thành trong 
môi trường sol-gel có kích thước từ vài nano mét đến 100 
nano mét. Sau khi TiO2 kết tủa dưới dạng gel bằng phản 
ứng thuỷ phân người ta có thể lọc, rửa gel này, sấy khô và 
nung ở nhiệt độ dưới 600 oC để tạo thành TiO2 ở dạng ana-
tase. Tại Viện vật liệu xây dựng  TS. Mai Ngọc Tâm cùng 
các cộng sự cũng đã chế thử TiO2 xúc tác quang hoá dùng 
cho sơn xây dựng. Kinh nghiệm sử dụng titan đioxyt chế 
tạo theo công nghệ nano do các nhà nghiên cứu của nước 
Nhật sáng chế ra rất thú vị và có nhiều triển vọng. Dưới tác 
dụng của tia cực tím TiO2 biến tính làm việc như chất xúc 
tác ánh sáng,  chúng tách ôxy nguyên tử từ hơi nước hoặc 
ôxy từ không khí. Ôxy hoạt tính được tách ra đủ để ôxy hoá 
và phân giải các chất bẩn hữu cơ hoặc các khí hôi thối, 
làm sạch căn phòng, diệt các vi khuẩn. Ở đây loại bỏ được 
nguy cơ phá huỷ vi sinh các toà nhà. Các kết quả nghiên 
cứu đã tạo được lớp phủ với chất xúc tác “hydrotex” dùng 
cho các vật liệu gốm với các tính chất mới - khử trùng, làm 
sạch nhà, phân huỷ chất bẩn.  Đặc biệt rất cú triển vọng sử 
dụng công nghệ này trong các cơ sở y học, tại các cơ sở 
chế biến thực phẩm. 
 Sự làm việc tiếp tục với chất xúc tác ánh sáng đã 
phát minh ra các tính chất siêu ưa nước của bề mặt. Dưới 
tác động của ánh sáng góc tiếp xúc của bề mặt với nước 
bắt đầu giảm dần, sau một thời gian bề mặt bắt đầu xuất 
hiện tính chất ưa nước. Ở đây nước không thể tồn tại dưới 
dạng giọt, mà chúng trải rộng ra thành lớp mỏng lên bề mặt. 
Theo công nghệ nano này đã sản xuất tấm gốm để ốp mặt 
KerAion Hydrotect. Trên bề mặt của chúng bất kỳ ẩm môi

trường nào - như sương mù, mưa -liên tục tạo ra lớp 
màng mỏng nước, chúng chảy từ bề mặt, kéo theo 
chất bẩn, không cho phép chúng tích tụ lại. Còn ôxy 
hoạt tính được tách ra dưới tác động của tia cực tím 
phân huỷ các vết bẩn hữu cơ.
          Công nghệ phủ lớp Hydrotect thành lớp nung 
cuối cùng của tấm gốm cho phép nhận được bề mặt 
bền bào mòn, vì vậy cấu kiện có thể khai thác sử dụng 
dưới dạng lớp lát nền trong vùng có nhiều người đi 
lại. Theo số liệu của Hội đồng Nhật Bản về nghiên 
cứu sự làm việc của tấm ở lớp lát mặt ngoài - chính 
do sự tích tụ dần dần đương nhiên của chất bẩn chi 
phí cho việc làm sạch bề mặt ốp bằng tấm gốm thông 
thường, sau 8 năm đầu tiên hàng năm tăng chi phí 
lên khoảng 12,5%, còn sau đó 8 năm tiếp theo lên 
18%. Khi sử dụng tấm có bề mặt tự làm sạch Hydro-
tect chi phí cho sự bão dưỡng bề mặt giảm đáng kể. 
Như vậy xu hướng sử dụng hạt nano TiO2 làm phụ 
gia xúc tác quang hoá để chế tạo men nano là rất 
triển vọng và các hãng hàng đầu trên thế giới đã sử 
dụng chúng trong chế tạo lớp phủ tự làm sạch bề mặt 
cho tấm gốm. 
 Ở Việt Nam cơ hội đầu tư trong lĩnh vực ứng 
dụng cụng nghệ nano sản xuất cỏc loại vật liệu xõy 
dựng chất lượng cao đáp ứng nhu cầu ngày càng 
tăng về vật liệu cho các công trình xây dựng thế kỷ là 
rất lớn và cấp bách.
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